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(శ్రీ మత్స్చరమహం నేత్యాది బిరుదాంకిత జగద్గురు శ్రీ 1008, కాంచీ 
కామకోటి పీఠాధీశ్వరుల ఆశీస్సులు. 

1 (శీ చన్న్వమౌళీళ్వర। 

స్వస్తి శ్రీమడఖల భూమండలాలంకార (తయ స్తిగేంశ తోటి దేవతా సేవిత 

(శ్రీ కామాకీదేవీకనాథ (శీమదే కా[మనాథ శ్రీ) మవోచేవీసనాథ శీ హస్తి 

గిరినా థ సాఖాత్కార పరమాధిష్థాన సత్య వత నామాంకిత కాంచీదివ్యతే కే 

శారదామథఠ సుస్థి తా నామ్ అతులిత సుధారనమాధుర్య కమలాసన కామినీ, 

ధమ్మిల్ల సంపుల్ల మల్లి కామాలి కా నిష్యన్గమకరన్లరయురీ సౌవ _స్తిక వాజ్నిగ మృ 

విజృంభ ణానన్ల న్ద తున్లి త మనీషి మణ్ణలా నామ్ అనవర తాదె వో వి ద్యావినోద 

రసి కానామ్ ర రు కుని దా. ని భూమ్నామ్ సకల భువన చక 

(పతిష్టాపక శీ (ఇచ క పతిఖ్టావిఖ్యాత యళో౭లంకృ తా నామ్ నిఖల పావ డ్డి పర్ణాణ్ణక 

కోశ్చాటనేన విళదికృత వేద వేదా న్వమార్ష మణ్మత ; పతిష్టాపకాచార్యాణాం 

(శీమత్పరమవాంస పరి_వాజకాచార్య (శీ జగర్లురు (శీమచ్చంకర భగవళ్చొాచో 

చా ర్యాణామ్ అధిష్టానే సింహాననాభిషి క్ట శ) మన్మవోరే వేం[ద నరన్యతీ నంయి' 

మీన్హా్రణామ్ అనే వాసీవర్య (శ్రీ) మచ్చన్ల శేఖ కేన) సరన్వతీ (శ్రీపా దా దేశాను 

సొకేణ (శ్రీమజ్జ యేన్ద సరస్వతీ శ్రీపాదై.ః నారాయణ స్మరణ వూర్యకం 

(పయుకా ఆళిషః . 

ధర్మార్థ కామమోకరూపాగాం పురుషోక్జానోం " 

పురుషార్థః,తదవా ప్తిశ్చ వేదాన్త వాక్య| శవణమననాదిభిరేవ. 

|దిహ్మ| శీ కౌ ఆం సూర్యనారాయణ ప తస్య (శ్రీ ధీ, చోవానరామశాసి సి ణ 

| శవణాదీనాం ఫలరూచేణ నముత్పన్నానుభవ సంకలన రూ పేణ లోకోవకారాయ 

శః రచితం (దెవ్మా వి ద్యానుసం ఛాన దర్ప ౯ాఖ్యం సిధ్రాన్తానునారిణం [గనం 

శ్రుత్వా అఆనన్షః సమజని తేషాం మనన పణాడ్యాః _ దినదినాభివృద్ధి ద్వారా 

ముముమూపశాశేణ అస్య [గన్ద స్య ఉ ద్రైళః నఫలో భవత్వీతి (శ్రీమవో తిపురసున్దరీ 

సహితం చన్చ్రిమౌళీక్యరంపార్ణయామహే. 
అ థి 

యా(త్రావావమ్ _' హైదరాబాద్ | 

కీలకనావుస ంవత్సర, చెగాఖకృృష్ణ నారాయ ణస్యరణమ్ 
స వ్రమీ- స్థిరవాసర ః | 
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వేద వేదాంత శా స్త్రాఖివృద్ధ్యఖిలాషులును, 

ధర్మాచరణ్మప్రవర్తకులును, 

(పచండవ్యవహార వ్యాపార కుశలులును, 

(అహ్మవిద్యాసాం పడాయకులును, 

(బహ్మవిద్యాసిన్హులును, నాకు (బహ్మవిద్యాగురువులును, 

ల మజ్జనకులును నైన 

ఇధ్రాజితా. సా ర్యనాం య" "వాం్ధబాదూవూల చేరోకారవింద ములకు 

నాచే రచింపజడిన 

ప గ మడాను సం ధా నదర్పణంబను 
oo UA, 12121 || 

WU / 

సీరం కునుబుయుసు భక్తి పురస్సరముగ 

. సమర్పణము గావించు చున్నాడను 

(గంధక శి, 



il 
వివిధ వేదశ్యాన్ర్రనభలను జరుపుచు అనేకమండి ది.పండిత (వశాండులను' న 0 కోటీళ్వరు లై. కూడ జనకుడువలె నిరంతరము యోగచానిష్ట మననము జీవన కుల నిర్లివ్లు లుగా బవ్ళోనందముతో కాలముగడవీనో: నే శ ఆహా శ్రీ కాశా నూర (నారాయణ రావుగారికి వీరు ప్యుతుళై, శిష్యులై యున్న |వ చేశ నే వీరిట్టి (గంధమును రచించిరని తోచుచున్నది. 

పర్యవసానములో ఈ (గ్రంధములో నచ్చటచట కొలదిగ భామోలోవము 
లున్నను వేదాుత సిద్దాంత భావ 'లోవములు లేనందున, నులభమగు టు, 

భాషలో వివిధవే దాంత విషయములను తెలియగో రెడి ముముకువుల క్రీ [గంధము మువగ కారమును కలిగించునని నా యభి పాయము. 

విజయవాడలో 
. దిక్కింగువోం వేట. ౨.౦. 

య 0. | ముదిగొండ వేంకట రామశాశ్ష | 

(తిలింగ మహో విధ్యా ఫీశం క. . 
ఇట్లు 

| 

{[- * నర్వ శేయోభిలాషి 

20-1-1971 



ఉభయ మీమాంనాభాస్కర, పూర్వమీమా౦సా-అ దై్యైత వేదా న్త- 

తీలంకారశాస్రు, విద్వాన్, పండిత పవర, (బహ్మా(ళ్రీ డోం(వీరెశ్వర 

శాస్త్రిగారి అధి (పాయము. 

బవ్మావిద్యానుసం ధాన నారంబను నీ గంథమును ఆమూలా|గ ముగ 

నేను వరిశీలించితిని. దీనిని చూచి మిక్కిలి యానందిం చితిని. ఇందులో విషయము 

లన్ని యు సులలిత మెన ఆం|ధ భావలో నముచితోదావారణ నిరూవణలతో 

జోొవిళదీకరింపబడి యున్నవి. కాన శ్మాన్ర్రపటిమలేని జిజ్ఞాసువులకు సిద్ధాంతమును 
[గహించుటకు యిది చాలా నుభోధకముగను నులభ సాధనముగను యుండును. 

శాస్త్రీయ విషయములను [గహించుటకు కావలనిన పూ ర్వా చార్యులుద హరించిన 

దృష్రైాంతములతోసవో |వస్తుత |పపంచానుభవములోనున్న |వసిద్ద దృష్టాంతములును 

సంగ హింపబడి విషయ గహాణము సునాధ్యముగ జేయబడినది. 

ఇందు (పతి విషయ నిరూవణయందును (కుతి, యుక్త, అనుభవము, అను 

జఖఎమూడు విధములగు | వమాణములు చూవబడి దియున్నవి గాన యీవీషమయములను 

 హుకు “నంచేవాములు' కలుగుట 

కవకాశము లేదు. 

. ఇచట నీరూవీంచిన విషయములకు నంవావరూవముగనున్న పూ ర్వాచార్యుల 

ey సు|గవామిందు బాల సమంజవముగ నున్నది. కటి వచనములు ఉప 
A) 

నిషత్తులు, భగవదిత, యోగవాసిషము, వేదానవంచదకశి, నైమ్యర్శ సిద్ది, —0 ra 2 వావి a ణి 

ఉవదేశసాహాసి, వివేక చూడామణి, మొదలుగాగల [గంథ రాజములనుండి తీనుక్రొన 

.బడినవ గాన వాటివిషయమున యెట్టి విద్వాంనులకునూ కూడ వి పతివత్తి 

యుండుటకు వీలులేదు. 

ఇందు నికూపింపబడిన విమయములన్నియు శంతి సూ _తాద్యనుగుణము లై 

శా, త్రుసిళ్టాంతము నీషత్తుకూడ ఎమున్లింఘించక యుండుట [వళంససీయము, బాల 

ముఖ్యమైన విషయము, ఇందులొ @) శాడ్త్రుగారు మిక్కిలి సావభధానులుగ 

నున్నారు. 

— 0 
ఇట్టి బవ్యూవి 'ద్యావిషయక లేఖనము నునిశిత మైన శాస్త్ర పరి శ్రమగాని, 



చేకూరునది కాదని నానమ్మకము. 

ఈ గంథమందు సిద్ధాంత బోధ సుకరము గావించుటకుగాను విషయ నివు 

ణఅశే పొభాన్యమిచ్చుటశే రచనానిబంధనలు మిక్కిలి (వథానముగ పరిగణి 

జడ లేడు. అయినను విషయ పొథాన్యమును పరిగణించి లోవముఅ నెంచకూఢ 

విచారించిన, అట్టివి సర్వ గంథ ములయందును: అన్వేషించినచో లభించును. గ 

విడ్యాంసు శ లిందుః సోనీ; ుణములనే (గ్రహించగలరని నమ్ముచున్నాను. 

ఇట్టి అపూర్వమైన యు _త్తమ[గంథమును రోచించిన' (శ్రి శాస్త్రిగారికి 

ఆభనందనముఅను సమర్పించుచు యీో|గంథ శాజము అధికారులగు "వార 

అమృతోపః గానమై. సోజా తాధనము కాగలదని నా ఆశయము. 

సికింద్రాబాదు, 

183.68 



శాస్త్ర రత్నాకర, దర్శనాలంకార, వేదానస్థాపక, మహోపాధ్యాయ 
బ్రహల్రీ శ్రీ మండలీక వేంకటళా స్త్రిగారి ఆశీన్నులు. 

UL ఎ వ్ల పరమాత్ళనేనమః . 

ధర్మార్థ కామమోతములలో మోక మే నిత్యమగుటవలన పరమపురుషార్థము. 

ది |శవణ మనన నిదిధ్యాసన పూర్వక జీవ బహ్మైక్య నాఖాత్కారము 

వలననే లభించునని కుతిష్టృతి పురాణాదులయందు వర్షింపబడియున్నది. అట్టి 

(బవ్మ్మాసాతా త్కారమును పూర్వులగు మవానీయులు మననాదిరూవమగు నతత 

బృిహ్మోను సం ఛానమువల్ల సొంది కృతకృ్ళత్యులై తాము అభ్యాసము చెసిన, అనుసం 

ధానమును లోకోవశారము కొరకు తాము రచించిన (గంథములలో. వర్షించి 

యున్నారు. . 

౫ శశౌశా మోవాన్ రామశాస్త్రి స్పిగారు చిరకాలమునుండి అక్యార్మికవికాలా 
నకి కలవారగుట చె యెక్కువ విద్యాభ్యాసము లేక పోయిననూ (శ్రీ (బహ్మాశ్రీ 

| తం్య్రగారగు రీ కతా సూర క స. విచారరూపములగు 

"బ్ర నునం ధాన (వతివాదకములగు (శ్రీ శంక రభ గవ శ్పాదక్ళత (పకరణ 

[గంథములూ యాగ్షశాకిష్ట ను. మైద లగు (గంథముల పఠనముచేతనూ, తమకు 

సవాజముగనుం హా తమకు అపుడపుడు స్ఫురించు భావముల 

న (ఆం థగ గు _నీగ్రోంథమును తమ అభ్యాన 
దార్జ్థము కొరకు రచించియున్నారు. ' నేనావు స్త స్తకమును స్టాలీపులాకన్యాయ 

మున కొంతవరకు విన్నాను. ఈపు స్తకము సిద్దాంత విరుద్ధముగాక అనేక: గ్రుతి 

సతి పురాణాదులనుండి అనుభ వపూర్వక వివరణలతో చక్కు! రచింపబడినటి.. 

దీనివలన (+ కౌతా మోవాన్ రామశా _్తీిగారికి (అివ్యావి చ్యానుసం ధాన చార్థ గ్రము 

a తద్ద్వారా పరమపురువార్థము పొందునటుల (శృీకృవ్ష భగవానుని . థ్రార్డించు 

ఇది ముదిత మగునెడల లోకోపకారమగునని అశించుచుచ్నాను. 

ఇటు 

.... నికిందరాబాదు, మండలీక వేంఠటశా స్తీ? 

".7_.6-1969 



సంగత కళాశాల ర క పిన్స్ లుగ 

ద్రహ్మవీచ్యాను సంధాన దర్పణమను న్మిగ్రంథమ. ను నేను సమగ 
నెంటిని. | వీరుద్ధమగు నంశము లేవియును ౨ లేవు. కాని యన 

ండియు నడై. రాత సి సిద్ధాంతమును బాగుగ మననము జేసీ తమ యనుకంధానమున 
గోచరించిన యంశములనే. యిందు పొందుపరచియున్నారు. 

ఇ చరమ యొక్క వీికసు యుపనంవోరమును చదివిన న న్మీగంధము 

తములు మన యనుభవమున శెంశేని రం చ 

వీర (ంకమును రచించుటకు, (శ్రీ) వీరి తం డిగారియొక్క. . చరమోవచేళము 
ము... దానిని న్ ఇట వీరు లీ వానునంధానమును చేసి 





టా ని జీవుడు గు ్ రించటకుగాను యీ  ఆహ్మవిద్యానుసంధాన 
యున్నది: ఇది విద్య అలో కెల రాజవిదూయె 

టిది. ఇట్ట (టహ్మావిదా ;ననంధానమ ను, 
ఒకచిన్న[గంథ రూపమున వ్రాయటకు మంచ పజ్జుడనై న నెను. పూను కొనుట | es Be pn 

నేనొక (గంథముగవాయగలనని కాని, ౨, వాయవలెనను తలంపుతో? గాని ని (వ్రాసినది 
గాదు. ఐననూ భాగవతమున డ్రీపోతనగారు  వలిరి ధిక గవ్పక మళ్ళు టికి 

స ఆకల అన 

వృద్ద్యభిలామలును, త శ్రున రకులునె నై యుండుటచే 
శాఖోసశాఖలుగ స్థాపించి, 

అందు చాలొభాగము అనగా శొంబదిపాళ్ళకథికమై మెన  వారడటుంద దనన 
“తోడనే వారి జీవితాశయవె మైన వేడ వేదాంతాభివృద్ది, తత్సంబంధమైన దేవతా 



నిర్వహణములు, (బహ్మవిద్యాసాం(ప్రదాయ నిర్వహణములు, మొదలుగాగల 

ధర్మో ద్దేశ్యములతో “స్వధర్మ 3 స్వారాజ్య సంఘ” అనుపేర నొక సంసను 

స్తాపించి వృద్దిని గావించి యుండిరి నేను వారికేకై క పుత్రుడను. వారికి సదా 

తర్జ_పరమార్థములలో ఆఅర్హముచే కలుగు సుఖము దుఃఖమిశితము తాత్కా 

లికమైనదనియూ, పరమార్దసుఖమే నిత్య నిరతిశయ మైనదనియూ దృఢనిశృ్చాయ 

ముండుటచేతనూ, యింకనూ మానవునకు ఐహిక ధనరూపమైన స్టరచరాసులు 

రెండునూ చరములేగాని స్టిరములుగావను దృఢవిశ్వాసము తోడనూ, పరమా 

రమే సిరమను నట్టినమ్ముక ముతోడనూ, అర్హభారమును, అనగా వారు స్థాపించిన 

బహుంహా పార ధర్మసంస్థల యొక్క నిర్వహణములను వారియొక్క. పౌత్ర 

దౌహిత్రులిద్దరికిస తదితరులకునూ అప్పగించి, వారియా శయమైన (బ్రహ్మ 

7 

విద్యాభాకసానుకూలతను అనుసరించి, వసతుల నే ర్పరచి, కుటుంబనిర్వహణా 

వశ్యకధనమును మాత్రము వయఃపరిణామియైన నాకప్పగించి, విదెహ 

ము క్రులె రి. 

ఎట్టి తం|డ్రియైననూ తనకు (ప్రియమైన (ద్రవ్యసంప త్తిని తనకుమారు 

నకప్పగించునుగదా? తక్కిన దానిని తోచినట్టుచేయును. వారు బాగున్న 

కాలములో యనేక మారులు, యీవ్యవహార, వ్యాపార, పరిపాలనాదిక ములు, 

అందరకును ప్రారబ్దఫలానుసారమే వచ్చుచున్ననూ, యట్టివి విద్వాంసుడై న 

(బహ్మావిదునికే కేవలసుఖక రములుగ నుండుననియు, తదితరులై న సామాన్యు 

లకిట్టవి, కేవలసుఖకరములు గాక, సుఖ, దుఃఖ, క్రేశాది మిశితములై యుండు 

ననియూ, అందువల్లనే (శ్రుతి “తతో మేశ్రియమానహ " అని చెప్పుచున్న 

దనియూ యనుచుం డెడివారు. ఈ యుద్దేశముతోడనే, కించిద్విద్వాంసుడను, 

ఎకె కై కప్వుతుడనై న నన్నను(గహింపదలచి స బహ్మావిద్యాం సర్వ విద్యా 

ప్రతిష్టాం, అధర్యాయజె జ్యేష్టపుత్రాయ ప్రాహ" యను వచనముననుసరించి వారు 

విదేహాము క్తిని ప "ందుటకు సుమారొక మాసము రోజులకు ముందొకరోజున 

సికిం దాబాడుపట్టణ గృహమందు నన్నువారికడకు బిలచి కొన్ని యుపదేశ 

వచనముల చెప్పి (వ్రాసికొన నాగేశించిరి. వ్యవహారసాధ్యమైన అర్దము 



lil 

దుఃఖమ్మిశిత మేగాని శాశ్వత సుఖము నివ్వ సామర్థ్యము గలది గాదనియు, 
మానవజన్మ నొందిన వానికి పురుషార్థములు నాలుగ ననూ వానిలో మాక్ష 

పురుషార్ధ మె పరమపురుషార్హమనియూ, “దానిని యీ జన్మలో గాని, మరియెన్ని " 

జన్మల. ననూ గాని సాధించవలెనని యూ, యిది మన సం పదాయమనియు, 

యా, యుపదేశ వచనముల సారాంశము. “తండ్రి హారిజేరుమనియెడి 
తం తండ్రి” యని భాగవత వచనముగదా. 

మా మాతామహులు (బహ్మవిద్వర్యులు, వారిభుజములమీద నా 
ష్ శవము గడచినది' తద్దృష్టిగోచరాస్ప ర్వేముచ్య _న్తెసర్వకిల్చి షె షె $"అనువచన సము 

(బహ్మచే _త్త దృష్టికి గోచరులై. న వారెల్ల రు సర్వపాపములనుండి విము కృలగుదు.. 

రని తెలుపుచున్నది. ఆ ఆట్టితరి నా నా సుకృత ఫలమెట్టి దై యున్న, యిట్టిజీవన్ము ర్త 
పరంపరలోని వాడనై యిట్టి మహానీ యుల హా 'న్రములలో న్నాళి శవము గడిపిన 
వాడనై యుందును? మా తం(డిగారు (బహ్మణ్యులై నను, (్రారక్దానుసారమ 
వ్యాపారములను నిర్వహించుచుండిరి. 

ఒక (బ్రహ్మ 'విదునకు కాహతడనై. మరియొక అహ్మావిదుని గర్భ 
వాసమున జన్మించిన ఫల మూరకపోవునా “ఈశ్వరాను.గహో దేవ పుంసా. 
మ నొపు ఎన తదాది [బ హ్మోనుస సంధానాభిలాష 
కలిగి నిత్యాభ్యాసపటిమ గుర్వీశ్వరానుగ్రహములవల్ల దినదినాభివృద్దిని 
గాంచుచుంటిని. ఇట్లు కాలము గడచుచుండ, 

_. తచ్చింతనం త త్కథ నం అనో న్యం తత బో థ్ నమ్! 
ఏత దేక పరత్వంచ (బ్రహ్మాభ్యాసం విదుర్చుధాః॥ 

అను విద్యారణ్య వచనము ననుసరించి. (పతిదినము కొంతకాలమీ 
(బబహ్మాభ్యాసము చేయుచు త ద్దార్భ్యము నే బజీంచినవాడనై ఆవిషయముల 
నప్పుడప్పుడు (వాయుచుంటిని. 

ఇట్లు కొంతకాలము గడువగా నేను (గ్రహించిన విషయసిద్ధాంతములు 
సంప్రదాయానుకూలముగ నున్నవో లేవో అను సంశయముతోడను 



iv 

నాయొక్క సిద్దాంత దార్హ్య సంపాదనేచ్చతోడను నేనప్పుడప్పుడు (వాసికొన్న 

విషయసంపుటిని, మాసం ఘీయ సంస్థాన పండితవరేణ్యులై_ న, పూర్యో త తర 

మీమాంసాచార్యులు అహ్మథీ డోం(గే పీరేశ్వరశాన్రీ గారికిని, తదితర పండిత 

వర్యులకును గూడ జూపిన వాడనై తిని. వారీప(తీకలను బోగుగ పంశీలోంచి 

అందలి విషయ గ్రహణ, నిరూపణములు సిద్దాంత సాం ప్రదాయానుకూ లషో 

గను, శ్రుత్యనుభవయు క్రములుగ నున్న వనీచెప్పి తదుపరి “మీరీసంపుటీ 
విషయములను (గంథరూపమున. నుంచిన బాగుండునని” సూచించిరి: అయి 

నన్లు దీని ప్రకాళ్లనము. హాస్యాస్పదముగ నుండునమా యని కొంత 

కాలమూర్తకుంటిని. ఇదిగాకను యీ స్మాగంథ విషయాంశములు మానవులకు 

వర్తమ శ్రేయోదాయక మైన నిత్య నిరతిశయ సుఖసాధనములై ననూ, యియ్యది 

భాషా (గంథమగుఏవల్ల నూ, రిచనాన నై పుణ్య లోపముచేతనూ, 'యిందలి విష 

యము _ శేవలనిర్లుణస్వరూస్లమైన బహ్మ ప్రతిపాదనమే యగుట చేతనూ, 
శాస్త్రజ్ఞాలకీ (గంథమాచరణీయము కాజాలదేమో యనియు, అజ్ఞాలకు దీని 

యందభిర్లుచి కల్గుగునా యనియు సంశయచి త్రుడనై తిని, కాని చివరకు దీని 

(గ్రంథరూపమన్తనుంచిన కొందరు ముముక్తు జిజ్ఞాసువులశై. ననూ నుపయోగ 

ముగా నుండుననియూ అట్లుకానిచో నాన్వలాభ మేయుండునను దృఢనిశ్చయ 

ముతో యీ (గ్రంథము యొక్క ప్రకాశనము నకొప్పిన వాడనై లి తిని. నాకీ 

(గ్రంథ (పకాశనమున దోడ్పడిన మాపండిత్ష వేళు జు NBR EE 
ప 

ఇచట నొకవిషయమునుు తెలుపవలసియున్నది. ఈ (గంథమందు 

సుబోధకముగ నుండుటక్షుగాను, సిద్దా న్ధద్దార్థ్యమునకును.. విషయ నిరూ 

పణలు (శుతియు _కృ్యనుభవయు క్ర కముగ అచేక విధముల (వ్రాయబడియున్నవి. 

ఇందు సూచించిన వీషయనామములు అనుభవవీవేచనా సద్వస్తునిరూపణలకు J 

ఆలంబన నముగ గహించిన వేగాని, కేవలము ఆయా నామవిషయముల సీ 
భ్ 

యమే _్రధానోదైశముగా గలవికావు. ఈ (బహ్మవిద్యానుసంధాన ప్రధాన 

విషయము “(బిహ్మసత్యం జగన్మిథ్యా' "అని సదా ఒక్కటిగానే యుండునుగాని 

మారుటకు వీలులేదు. ఈ విషయాలంబనకు అవాంతరనామముల నెన్ని 

ys 
Peal 
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'యుదహరించినను ' యివీయన్ని యు మార్గ భేథములేగాని అన్ని టియరే దును ప్రధాన 
విషయ మొక్క-టిగనే యుండును. ఇందుచే పాఠకులకు గడచిన విషయ 
నిరూపణలత్రోని ' 'అనుభవములే పునః పునః యీ నిరోపణలయందు ' తోచు 

చుండును" ఇట్టుండుట యో ట్రహ్మవిద్యానుసంధానము నకు పునీరు_క్ క్ 

దోషమేగాక, భూషణమేయగును. అనుసంధాన మనగా వృత్తి చః 
దోర్థ్యమునకుగాను ఒకే. విషయమును వివిధోపోయములచే తిరగి తిరిగ యన 

న కొనుట. కాన (బహ్మవిద్యానుసంధానమునందు పునరు కి దోషములేదు” షాళ 

కులు దీనిని" (గహించవలెను. 

ఈ చిన్న గ్రంథమందు నిరూపించిన అంశములన్ని యు, జిజ్ఞాసను 
వునకు (శవణముచే (గ్రహించిన, వాక్యార్థటోధయొక్క దార్ధ్యమున్లు. సంపా 
దించుటకుగాను సులభసాధన రూపముగా నుండుటకు ప్రాయబడినవే గాని 
వేరుకోటీ. "ఇందు శాసారరయులుగాని, వాదములు, అర్ధనిర్హ యములు గాని 
నిరూపింప _స్తాహన్లింవక్ష  శేవల. 'ట్రహ్మోనునంధానోవయు క్ర క్తముపేగు 
విషయములకీ (శ్రుతి సమ్మతిని నిరూపింప యత్నించితిని. కాని యిట్టే స పరమార్ధ 

వస్తువు - నిత్య _ దృశ్యరహిత _ పరిపూర్ణ - -అఖండ-ళు శుద్ద చై వై తన్యము-_అద్వి 
శనుల వమన గన గను నుక్షస్థ “యతోవావో నివ ర్త నే, ఆపావ్య 
nT ile .. Woy ఎయపతీన్నది కనను యిట్టగ్రహడానుభ్రనములు 
సంస్కృత మనస్సుచే పొందదగినవిగా నున్నవి. ఇట్ట (గహణమునకు సాధా 
రణమ్లు గా దృషాంత్సములచ్చే, నిరూపణ, శబ్బమ్లుచే కస్తసంధానములు సాధక్షున 
కోదీక్ళకము. ఇట్లు చేయటకు సాధకునకు వ్యవహారసాధనములు " గాని వేరు 
కనబడుటలేదు. కాన యిట్ట ఒక్క-టియైన సద్వ స్తువును మననుచే (గ్రహించు 
టకు వాక్యములతో నుదాహరణల పూర్వకముగా నిరూపించవలసి యున్నది. 
ఇట్లు నిరూపించుటకు ఎట్టియుదాహరణలు, యెట్టి సు శబ్దములచే నిరూపింప 
యత్ని ంచిసను, విమర్శకు అవకా శము ఉండుచునే యుండును. ఏలయన 
యిట్టే సద్వ స్తు సువు అద్వితీయమై నిరుపమాన మై యున్నది. అయిననూ సాధారణ 

ముగ జిజ్ఞాసువుకు పథ మముననే యిట్టి నిర్విషయ, నిరాకార, నిర్గుణ 



vi 

పదారము_తాను అనగా నోనే అని (గ్రహించుట సులభసాధ్యముకాదుగనుక 
అందుకు గాను యిట్టి సద్వ స్తువు, అనగా నిరుపమాన, నిత్య, అద్వితీయ 

పరిపూర్ణ పదార్థముయొక్క- (గహణ సౌలభ్యమునకు గాను, వ్యవహారసిద్ద 

మైన ధృష్టాంతములను, (గహించడమయినది. నిరూపణల కివియె సాధన 

ములు గదా? ఉపమాన, ఉపమేయములు రెండును వ్యవహారము లోనివే 
ఐనను ఉపమాన  ఉపమేయములు సాధారణముగా కొన్ని అంశములలో నే 

పరిపోవునుగాని అన్ని అంశ ములలో పూర్తి ర్తిగా సరిపడవు. ఇట్లు వ్యావహారిక 

ములోని రెండువస్తువులకే అత్య న్ల సాదృశ్యములేనప్పుడు-.వ్యావహారిక 

పారమార్థికములకు సాదృశ్యము సర్వ అంశములలోను ఉండుట ఎట్లు సంభ 

వము? ఇజ్లే శబ్బములుగూడ వ్యవహారాంతర్షతములే గదా? ఇట్టీవషయ, 

సందర్భములలో తీ వవిమర్శకు అవకాశముండకూడదని. 111,111 ,1. 

కాన ఇందు దృష్టాంతములయందు సిద్దా _నమునకు సరిపడు అంశములను 

మృాత్రమే (గహించవలెనుగాని తదితరములను. (గ్రహించి సంశయించుట 

యు క్రముగాదు. ఇట్టి శ బ్రములను గూడ “తాత్సర్యాధీనా శబ్లవృ త్తి తిః” అను 

న్యాయము ననుసరించి నిరూపణ,” (ప్రక రణానుకూలముగ (గ్రహించి అదె దక్ గు 

సిద్దాంత (గహణలాభ సాధనముగా దీనిని (గ్రహింప ప్రార్ధన. భాషా, పాండిత్య 

పటిమలేని నేను ఈ (గంథరచనయందు శబ్ద శుద్ధి, సౌందర్యములను, అంత 

(పధానముగ పాటింపక, అన్యసా హాయ్యమందిచ్చలేక, త త్వ, విషయమునే 

(ప్రధానముగ పాటించి నా అవ్యొసాను | గ | wt mn ees 

బడిన ఈ (గంథమునందుండు లోప, దోషములను పండితవర్యులు మన్నిం 

త్రురుగాక. ' 

— ఇట్లు 
కౌతా, “మావొనరామళా వ. 
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మంగళాచరణము 

(బ్రహ్మాది నానరా _న్లన్య (పపంచన్యావథాసక మ్ | 

తదృ్రహ్మ సచ్చిదా దానన్తం సాకొదద్వయ మా(శలే యు ॥ 

నారాయణం పద్మభువం వసి సిష్టం శర్రించ తత్పుుతపరాశరంచ | 

వ్యాసం శుకం గొడపదం మ మహా_న్త్హం గోవిన్షయోగీన్ష్రమ థాస్య శష్యమ్ | 
(శ్రీశంకొరాచార్య మథాస సరి 2 పద్మవాదంచ హన్తామలకంచశిష్య మ్ | 

తంతోటకం వార్తికఠౌర మన్యా నస్మద్గురూన్ సంతత మానతో౭ఒస్మి | 

(శుతిస్కృతిపురాణానా మాలయం కరుణాలయమష్ | 

సమామి భగవత్వాదం గంకరం లోక శంకరమ్ ॥ 

శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణమ్ | 

సూత్ర ఛాష్యకృ్ళతౌ వందే భగవనె పునఃపునః ॥ 

సెదాశవసమారంభాం శంకరాచార్యమధ్యమామ్ | 

అస్మదాచార్య పర్య నా నాం వం దేగురుపరం పరామ్ Il 



2 | (బహ్మవీద్యానుసన్టాన దర్పణం 

శో యో బహ్మాణం విదధాతిపూర్వం యోవై వేదాగ్0 శో (పహిణోతి తసి! 

తగ్ంహదేవ మాత్మబుద్షిపకాశం ముముకుర౮ వై శరణమహం (పపద్యె i 
ళ్ ర్త 

ఓంనమో (బహ్మాదిభ్యో (బహ్మవిడద్యాసంపదాయక రృృభ్యో 

వంశబుషిభ్యః పరమబుషిభ్యో నమోమహద్యో నమోగురుభ్యః. 

అస్మద్దురు (ప్రార్థనా 

లో కౌతాన్వయ సుధాబింబం సూర్యనారాయణం గురుమ్ । 

వందేహం జానదాతారం పితరం జాన భాస్క_రమ్ 11 
వా ఖో 

ో॥ బిల్వేశం సతతం వందే భాస్కరం పరమంగురుమ్ । 

గురుంచ జ్ఞానదాతారం సూర్యనారాయణం బుధమ్ ॥ 

కో నస్త్యం తే (ప్రణమామి పాదయుగళం ధ్యాత్వాముదాభాస్కరం | 
౧ ॥ 

స్మారంస్మార మహో త్వదీయమధురాం వాచం సదా జ్ఞానదామ్ | 

. తృపోఒప న్మ ధన్యమహహో లబ్వాగు తృపో హం మమజన్మ ధన్యమహ లబ్బ్వా రుంత్యాదృశమ్ । 

తాతాధేహి మమాపరోక్ష మధునా జ్ఞానం హి చిద్భాస్కర ॥ 



ఉపొద్దాతము 

జన్మించిన (ప్రతి మానవునకును అనాది సిద్దమైన అవిద్యచే, తన 

వాస్తవ స్వరూపము కప్పబడి కల్పితమగు స్టూల, సూక్ష్మ శరీరాదులు అనుభవ 
ములో నున్నవి. ఈ యవిద్యయను మాయచేత యేర్పడిన మిథ్యా(పపంచ 

దృశ్యమే అభ్యాసము. అధ్యాసమన్నను అనాది (భాంతియన్నను ఒక్క_టియే. 

దీనిచేత జీవుడు తన స్వరూప సుఖమును మరచి యున్నాడు. కాన జన్మించిన 
(పతి జీవుడు పిపీలికాది (బ్రహ్మ పర్యంతము సర్వదా కోరునది సుఖము. ఇందు 

(పతి మానవునకున్నూ తాత్కాలిక సుఖముకన్న శాశ్వత సుఖమునందు 

ఎక్కువ (పీతి. (ప్రతి మానవునకున్ను స్వ_ శాశ్వతత్వముల మీద అధిక 

(_బమయను విషయమందరి యనుభవములో నున్నదే. ఐనను శాశ్వత 
సుఖ మొకటి యున్నదని కెలియకను, ెలిసినను దానిని సంపాదించు 

శాస్త్రీయ మార్గమందు రుచిలేకను, ఒకవేళ మందేచ్చ యున్నను అది స్ 
కరమని భావించియు, తాత్కాలిక విషయసుఖముల మీదనే యాధారపడి 
“సుఖస్యానంతరం దుఃఖం దుఃఖస్యానంతరం సుఖం” అను పద్దతిలోనే 

తృ _ప్తిని పొంది చర్విత చర్వణమైన యీ సంసార (ప్రవాహమందు అనాదిగ 

తిరుగుచున్న ఒకానొక జీవునకు అధిక పుణ్యాతిశయముచే (ప్రాపంచిక సుఖా 
నిత్యత్యాదులు తోచి విసగటజెంది శాశ్వతసుఖ సంపాదనేచ్చ. కలుగును. ఇట్ట 

నిత్య నిరతిశయ మైన సుఖమునే “ఆతై శ్రివానన్షః ” అని (శుతీమాత తెలుప్ప 

చున్నది. కనుక ఆత్యంతిక దుఃఖరాహిత్య మును, నిత్య నిరతిశయ సుఖ 

ప్రాప్తి పినిగోరు మానవునకు ఆత్మజ్ఞాన మావశ్యకము. ఇట్టి జా నచ్చ ఈశ్వరాను 

(గ్రహమువల్లగాని కలుగదు. దీనినే__”ఈశ్వరాన్నుగహాదేవ పుంసా 
మదె దైప్రతవాసనా”ొ అని శాస్త్రము చె చెప్పుచున్నది. జపత పములవల్ల శాంత 

చిళ్తుడై వె వైరాగ్య సంపన్ను డై న బిజ్ఞాసువునకు ఈక్వరాను గ్రహము వల్ల నే 

బ్రహ్మజ్జానేచ్ళ కలుగును, 
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జనన మరణములు అనాదులు, సంసార (పవాహమును దాటుటకు 

మానవ జన్మ మొక్కటియె-__నిక్యానిత్య వివేకము, నిత్యానిత్య సుఖ జ్ఞానము, 

తద్వారా నిత నిరతిశయానన్ల సుఖభ్రా ప్రి, అనగా. మోక్ష సంపాదనకు 

డై అభించిసను దానిని 

ముక్తి సాధనముగ నుపయోగించుకొనలేని మానవుడు పశు సమానుడని 

తెలుపుచూ మరియున్నూ లౌకిక ధర్మములయందు అనగా ఆహారము, నిద, 

భయము, మైధునాదులయందు (ప్రవృత్తి కలుగుచుండుట నరులకునూ పశు 

వులకున్నూ సమానముగానే కనబడుచున్నది. కాని నరజన్మమె త్తిన వారికి 

నాధనముగాని, యితర జన్మలుకావు. ఇట్టి మాసవ జస 

విశేషముగా కలుగవలసినది, సంపాదించవలసినదిన్ని యేమనిన యెడల, 

నిత్యానిత్య వివేకము, తద్ద్వారా తన స్వరూపజ్ఞానము అయిన సుఖము. అనగా 

మోక్షపా పి నభిలషించి సంపాదించు (ప్రయత్నము చేయుచుండుటయే 
అవతల 

5 ఒర జ ఒడ అస ఆర్య _ అధికమనిన్ని, పర మోత్క్బృష్టమెనదనిన్ని శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. అటుల 

గానిచో మానవ జస్మము గూడ పశు ధర్మములతో సమానమెనదియే 
యమా 

యగుననియూ “పశ్వాధిభిశ్చ అవిశేషాత్” అని శంకర భగవత్పాదులు తెలుపు 

చున్నారు. గాన మానవ జన్మ లభించి, అందు మనలకు జ్ఞాన సంపాద 

నానుకూలమెన సితి కలిగినప్పుడు దానిని వ్యరము చేయక సర్వ విధముల 
— థి థి య 

చేతను తన వా సవసరూపసుఖ జానమును సంపాదించు యత్సము చేయు 
నావి రం డో Oe 

చుండవలయును. ఇదియు మానవ జస్యకం సరమ (ప్రయోజనము. ఇంతకు 

మించిన ఉత్క్బృష్టాశయ కర్తవ్యములు లేవని తెలుసుకొనవలయును. _ ఇట్టి 

(ప్రయత్నమే మానవునికి నిత్యనిరతిశయానంద్నపా పి సాధనమె మోక్ష 
— QQ 

మార్గ్షమగును. దీనినే 
a 

శ్లో లబ్ద్వాక భం చిన్న రోజన్య దుర్లభం 

తత్రాపి పుంస్త్వం (శుతివారదర్శనమ్ 

యస్పా్యాత్మము 3 నయతేత మూఢధీః 

సఆత్మ హో స్వం వినిహ న్య సద్ద౦హాత్ 11 
— 
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“జానాదేవతు కె వల్యమితి వేదా న డిండిమః |” 
జ ౬ ఎం 

“వినాఒజ్తాన [పహాణేన పురుషారను దుర్తభః ॥” 
ఇ థి౨ ౮ 

“వ స్తుసిద్ధిర్విచారేణ నకించిత్మర్మకో టిధి ౪ | 

థో అవిచారకృతొ బనో విచారేణ నివరతే। 
ఉం ళ్ 

“ప్రాహ్య(పా పి రశేషేణ విచారెణై వ నాన్యథా ।విచారాజాయతే బోధః।” 

అనగా_.“అసేక జన్మ సుకృత ములుస్న గాని లభించ నట్టి నరజన్మను, అందును 

పురుష జన్మను, పరిపూర్ణమైన చేదజ్ఞానమును సంపాదించికూడ ఏ మూర్భుడు 

తన ముక్తి కై (ప్రయత్నించడో, అతడు ఆజ్ఞానముచే తననుతానే చంపుకొను 

చున్నాడు. మోక్షము జ్ఞానము వల్ల నె కలుగునని ఉపనిషత్తుల యుద్దోషము. 

అజ్ఞానము నశించనిదే మోక్షము దుర్లభము. స్వరూప జ్ఞానము విచారము 

చేతనే కలుగునుగాని కోటి కర్మలు చేసినను ఏమియు (ప్రయోజనముండదు. 

అవిచారముచే యేర్పడిన సంసారము విచారము చేతనే పోవునుగాన ఎల్ల ప్పుడు 

జీవపరమాత్మలను గూర్చి విచారించవలెను. పొందవలసిన సద్వ స్తువును 

పొందుట విచారముచేత గాని మరియొక విధముగా కాదు అని 'ప్రైైశుతి 

స్మృృత్యాది వచనములు చెప్పుచున్నవి. ఇ పై 

లో నిత్యమంతర్విచారస్య పశ్యతశ్చంచలం జగత్ | 

జనక న్యేవ కాలేన స్వయమాత్సా (ప్రసీదతి ॥ 

సర్వదా అంతరాత్మను ధ్యానించుచు జగ_త్తంతయు అస్టరమని 

గుర్చించినట్టి వారికి, జనకునికి వలె క్రమముగ ఆత్మసాక్షెత్కారము కలుగును 

అని వశిష్టవచనముతెలుపుచున్నది. ఇంకనూ ఈ ఆత్మవిచారమనునదిముముక్తు 

వునకు సంనారమహాసము[ దము దాటుటకు ఒక గొప్పనావవంటిది. ఇదియే 

జ్ఞా ననాధనమునకు కల్పలత యగుచున్నది. (బ్రయోగవాస్టమను మహో 



గ్ (బహ్మవిద్యానుసజ్ఞాన దర్పణం 

త్ర త్వ (గంథమందు యీ ఆత్మ విచారమును గురించి సర్వోత్క్బృప్ష మెనదిగా 

అచటచట వరి ౦ంపబడినదడి. అందు (పహాదోపాఖ్యానమునండు యిట్లు తెల్సు 
వదా! గం "ఇని. 

చున్నారు : 

శ్ర మహావిష్ణువు నరసింహావతారముదాల్సి తన తండి యెన 

హిరణ్యక శిపుని సంహరించిన తదుపరి (ప్రహ్హాదుడు తన తండి మరణమునకు 

దుఃకితుడై యిట్లు చింతించిన వాడాయెను.  “పరాక్రమంబున దేహబలంబున 

నా తండికి మించిన వారవ్వరునూ యీ ముల్లోకంబులందులేరు. అయిననూ 

అట్టివానిని గూడ యవలిలగ విష్ణుమూర్తి వధించి యున్నాడు. ఇట్టి వానిని 

జయించుట నాతరముగాని, మరెవ్వరివల్లనూకాని కాజాలదు. అట్టిచో నే నె నెట్లు 

దుఃథోపశమనమును పొందగలను"” అని తలచి, కట్టక డకు “తనతం।డ్రిని 

జంపిన వానికన్న గొప్పవాడు యుండడని నిశ్చయించి, ఆ విష్ణమూర్తినే 

నేను నాదుఃఖోపశమనమునకు ప్రార్థింతునుగాక అని నిశ్చయించి ఆ మహా 

విష్ణువును గురించి తపస్సుచేయ నారంభించెను. కొంతకాలమునకు నా విష్ణువు 

ప్రహ్లాదుని తపమునకు మెచ్చినవాడై (పత్యక్షమిచ్చి (పహ్హాదుని తనకేమి 

వరముకావలయునని అడిగెను. అప్పుడు భకా(గేసరుడగు నా _ప్రహ్హాదుం 

డిట్లనియె వ 

యా సర్వసంకల్పఫలద స్పర్వలోకాంత రసిత 8 | 
గాం అ 

యదుడారత మం వేత్తి త దేవాదిశ మే విభో 1 

తా॥ ఓ ప్రభువా: నీవు సమస్తమగు కోరికల నొసంగు వాడవును, 

సర్వలోకంబుల యందు నుండువాడవు చగుదువు. అట్టినీవు ఎయ్యది (శష్టమని 

తలంచెదో, అయ్యదియే నాకను గహింపుము. 

అనిన, నా విషమూరి యిటనియె : 
రా ఎం ౧ 

శో॥ సర్వసంభమ సంశాంతె ౪ పరమాయ ఫలాయ చ, 
ag యై 

(బహ్మవి(శ్రాంతిపర్యంతో విచారోఒస్తు తవాఒనఘ. 
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తా॥ ఓ (ప్రహ్లాదా ! సమస్త విధములగు (భమములు అణగుటకును, 

సరమపురుషార్హ ప్రాప్తి కొరకును, (బ్రహ్మమునందు విశాంతినొందుట 

యంతమగు నాత్మవిచారము నీకు గలిగెడిని. అని చెప్పి అం తర్జానుండయ్యె---- 

ల్లో॥ విచారవానేవ భవానృ్ఫవత్వితి భవారిణా, 

దేవేనోకోఒస్మి తేనా౬ంత 8 కరోమ్యాత్మ విచారణామ్ ॥ 

తా॥ జన్మదోష వినాశకుండగు న ర్లవుండు నను గరుణించి తత్త్వ 

విచారపరుండవు కమ్మని యానతిచ్చెను. కావున నాలో నెను ఆత్మ విచార 

మును జేసికొందునుగాక. 

శో కిమహాం తావదేవ సాం యోఒస్మిన్ఫువనడంబరే, 

వచ్మి గచ్చామి తిషామి (పయతే విహరామి చ, 
© 

తా॥ ఈ లోకమునందు నేను పలుకుచున్నాను, నేను నడుచు 

చున్నాను, నేను (పయత్నించుచున్నాను, నేను విహరించుచున్నాను, అని 

యిట్లు సమ స్తమగు నిందియవ్యాసారముల యందు నభిమానముగల నేను 

యెవ్యండనగుదును. 

ల్లో అసన్నభ్యుత్రితో మూకః పవనేనై వ విస్సురన్, 
౧ i థి న 

కాలేనాల్సేన విలయీ దేహో నాహమచేతనః. 

తా॥ వాస్తవముచేత లేనిదియై, మాయచేత కల్పితంబై నదియు, 

మూగిదియు, గాలిచే కదలుచున్నదియు, అల్పకాలంబున సశించుచున్న 

దియు, నచేతనంబునునగు నీదేహము నేను కానేరను, అను మొదలుగాగల 

ఆత్మవిచారము చేసెను. 

ఇచట ముఖ్యముగా మనము [గహింపవలసినదేమనిన సర్వశ క్రుడై న 

యా మహావిషువుకూడ, (ప్రహ్వోదుడు తనకు పరమపురుషారమె పరమ 
వో ౧౧ థం 

(శేయోదాయకమగునది ఏదియో అట్టిది, నా విష్ణుమూ ర్మినే నిశ్సయించి తన 
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కను(గహిరిపవలసినదిగా కోరెను: అందుకుగాను "అట్టి సరమ (శేయో 

దాయక పరమప్వరుషార్మము లన దా స్తవ నిర్గుణస్వరూపమును, 

వారించి అనుసంధానముచేసి తెలుసుకొని యనుభవించుటయేనని తెలిపెను 

గాని వనమాలియు, పితాంబరధారియు, శంఖ చక గదాధరుండునగు తన 

సగుణ స్వరూపమును గూడ వదలి తన వాస్తవ స్వరూపమైన నిరుణరూస 

వాక్యములనే తెలిపి అద్దానిని గురించియే ఆత్మవిచారము చేయుమని యుపదే 

శించెను. దీనినిబట్టి తెలియుచున్న గేనునగా మానవునకు నాల్గు పురుషార్థము 

లలో ధర్మ, అర్థ, కామములకు పరమేశ్వరుడె న తన బహు సగుణాకార 

రూపములనూ, పరమ పురుషార్థమైన మోక్షప్రాప్తికి ఆయనయొక్క 

అద్వితీయ, అఖండ, సర్వాంతర్భహిర్వా పక, పరిపూర్ణచైై తన్యమునే విచా 

రించి, అనుసంధానముచేసి, తానుగా తెలుసుకొని యనుభవముపొందిన 

జీవుని దృశ్య దుఃఖము నశించి తస పరిపూర్ణ సుఖస్వరూపమును పొందగల 

డని యుపదేశించెను. కాన యీ ఆత్మవిచారమనునది ముముకువునకు పరమ 

_శేయోదాయకమైన మోక్షసాధనమని [గహించవలెను. అట్టి ఆత్మవిచార 

మెదియనిన: “*కోఒహం, కథమిదం జాతం, కోవాకరాస్య విద్యతే” అనగా 

నే నెవడను ? ఈ (ప్రపంచమెటు పుట్టినది * దీనికి కర్త యెవరు? అను 

జిజ్ఞాసచే శుతియు క్త్యనుభవ ప్రమాణములతో తెలిసికొనుబయు ఆత్మవిచార 

మనబడును. ఇదియే స్వ(పయత్నము. సంసారబంధమునుండి విముక్తిని 

సాధించుటకు ఇంతకన్న వేరు మార్గిములేదు. దీనినే... 

శ్లో॥ నదైవం నచకర్మాణి నధనాని నబాన్టవాః - 

శరణం భవభీతానాం స్వ(పయత్నాదృతేనృణామ్ ॥ 

అనగా-..న్వప్రయత్నమను విచారములేనిచో ఈ సంసారమును దాటుటకు 
కర్మం ధనము, దై వము, బంధుసాహాయ్యము ఎపయు నుపయోగపడవు. 

అనగా వీనిచే యీ సంసారమును దాటుటకు శక్యముకాదు. కనుక యీ 

విచారమత్యావ శ్యక మై యున్నది. 
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'  “అహంో”అను ప్రతీతిలో విషయమైన (ప్రకాశ రూపుడను నేను, “అహం” 

అను డానిలో చిత్, జడమను రెండంశములు కలవు. ఇందు జడాంశములు 

లశరీరా నృఃకరణములు. _ వీనిని (ప్రకాశింపజేయు చిదంశమే సాక్షీ, 

టసన్లః,  (_పత్యగాత్మా అను పర్యాయపదములచె తెలుపబడు అద్వితీయ 
యు 

. 

(బహ్మ. ఇతనినే శ్రుతి“ పాణస్య (ప్రాణః, “అయమాత్మా _బహ్మ”, 

“జ్యో తిషామపిత జ్యోతిః "అని తెలుపుచు ఈయననే_ఏక ధె వాను దషవ్యం 
డ్ ఎ లు 

అనిన్నీ, ఆయననే ోతత్సృష్ట్వా, తదేవానుప్రావిశత్” ప్రపంచమును 

సృజించి అందు జీవరూపముగ నా పరమాత్మ (పవేశించినాడు. అనిన్నీ చెప్పుకె 

కాక, “యోవేద నిహితంగుహాయాం పరమెవ్యోమన్” “హృదయ గుహ 

యందు దాగియున్న ఈ పరమాత్మ నెవడు తెలిసికొనుచున్నాడో' అని 

ఆయనను తెలిసికొనవలసిన స్థల నిర్ణ యమును గూడ చేయుచున్నది. 

“*ఈశ్వరస్పర్వ భూతానాం హృద్దెశేఒర్హున తిష్టతి. 

అని గీతావచనము. ఈ పరమాత్మ యొక్కడే సర్వ జీవులయొక్క 

హృదయపుండరీకములయందు ఉజ్జ్వలప్రకాళశుడై _ తెలియబడుచున్నాడు. 

ఎట్ట నగా- “సూర్య ఎక ఏవసన్ యథా (ప్రతి పురుషం భిన్న ఇవద్భశ్య తె” 

“సూర్యుడొక డేయైనను (ప్రతి మానవునకు వేరు వేరు దేశములయందు కను 

పించునట్లు.” దీనినే భీష్య_స్తవములో “ఒక సూర్యుండు సమస్త జీవులకు 

దా నొకొక్క-డె తోచుపోలిక” అని పరమాత్మ స్తుతిని పోతనగారు అను 

వదించియున్నారు. ఈ పరమాత్మయే ఆత్మ, అహం, స్వం, నేను, అను 

పర్యాయపదములచ (ప్రతి మానవుని చేతను అనుభవింపబడుచున్న సద్వస్తువె 

యున్నది... ఇందుచేతనే (ప్రతి మానవునకున్ను సర్వదృశ్యముకన్నను 

తనయందు అధిక పీతి కలుగుచున్నది. ఎంత దుఃఖ క్రేశములు వచ్చినను 

తన (స్వ) సుఖమును కోరుచు తనను మిగుల్చుకొనును. ఇదియే పరమ 

(పియమైనదిగాన అట్లు చేయును. ఎవరికై నను ఈ యధికపీతి అమూల్య 

ఉత్కృష్ట వస్తువునందు కలుగును గాని, సాధారణ నికృష్ట వస్తువునందు 
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కలుగుటలేదు. ఏ మానవునికై నను స్వసుఖముకన్న అధికవస్తువు గోచరిం 

చుటలేదు. దీనినే విద్యారణ్యముని-_ 

శో వి తాత్చు.తః (పియః, పుకతాత్సిండః, పిండా_త్తదిన్టి్యయమ్ | 

ఇనిYయాచ్చ (పియః (ప్రాణః, (ప్రాణాదాత్యా(పియః పరః ॥ 

అని తెలుపుచున్నారు. విత్తాదులవల్ల గలుగు సుఖము వాస్తవ నిత్యస్వరూప 

సుఖముకాదు. కాని అజ్ఞానముచే దానిని ఆ విధముగ (గహించుటలేదు. (పతి 

వారికిని యీ ప్రీతి స్వరూప సుఖమందే అతిశయముగ కలుగుచున్నను 

ఇది యెందుకు, ఎట్టు కలుగుచున్నదియు . తెలియక అధిష్షానమైన తనను 

మరచి, అధ్య _స్తమెన విషయదృుశ్యములవల్ల ఈ (పీతి సుఖములు తనకు 

కలుగుచున్నవని నమ్మి |భాంతిచే తాత్క్మా_-లికసుఖమును దుఃఖమి[శితముగ 

అనుభవించుచు సంసారచ(క్రమున  తిరుగుచున్నారు. ఇదియే అజ్ఞానము. 

దీనిని వివేచనము జేసి, జ్ఞానముచే వాస్తవమును (గ్రహించిన వారికి దుఃఖ 

మి(శితముకాని కేవల సుఖము అనగా __ నిత్య నిరతిశయానంద (పాపి 

కలుగును. ఎందుచేతననగా- నిత్య నిరతిశయ సుఖము తన సత్య స్వరూపము 

కనుక. ఇట్టి తన వాస్తవ స్వరూపమును పొందుట కొరకే 'అహంి లోని 

చిజ్జడాంశములను వివేచన విదారముల జేసి తన వాస్తవ స్వరూపము నిళ్చ 

యించుకొని అనుభవింపవలసియున్నది. ఈ విధానమంతయు వివేక చూడా 

మణి, మహావాక్య దర్పణము, ఉపదేశ సాహ్మసి, పంచదశి, నై ష్కూర్మ్య 

సిద్ది మొదలగు (పకరణ (గంథములలో విపులముగ తెలుపబడియున్నది. 

ఈ పె _శుతిస్ట్సృతివచనముల విచారము ఈ దేహాదులలో నున్న 

సంవిన్మా(త్రమే “అహం నేను అనుశబ్దమున కర్ణముగాని, యీ దేహాదులు 

కావని స్పష్టపరచుచున్నది. కాని. అనుభవములో సమస్త వ్యవహారములు 

ఈ దెహాదులవల్ల నే నిర్వ రించవలసి యున్నవిగాన, చేహము లేనిదే ఏపని 

జేయుటకు సాధ్యము కాదుగద : అందుచేతనే ఈ స్థూల సూక్ష్మ శరీరము 
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లను మనయొక్క కరణములనుగా తెలిసికొనవలెను గాని, అవి మన వా స్తవ 
స్వరూపములు గావని (గ్రహించవలెను. ఎట్ట నగా- శిల్చి వేరు, శిల్ప సాధ 

సములు వేరులాగున. ఐనను సాధనములున్నగాని శిల్పమును నిర్మింపలేనట్లు 

ఈ యుపాధుల వల్ల గాని మనకు కార్యసిద్దుల నిర్య్వహణములు జరుగవు. 

ఉపాధిలేక జలమును (గహింప సాధ్యము కానట్లు ఈ యుపాధి వల్లగాని 
మనము సర్వవ్యాపకమైన వై తన్యముయొక్క-_ ఏకత్వమును (గహించుటకును, 
పొందుటకును వీలుకాదు. ఐనను ఈ సూల సూక్షోపాధులు కరణములుగాని, 

“నేను. అను వా స్తవాహం పదార్ధము కాజాలదు. ఘటములోని జలమెప్పటి 

కైనను ఘటమగునా ! కాని ఘటమున్నగాని జలముకు శీతోఫ్స సంస్కార 

ముల జేయ సాధ్యము కాదుగద : ఒక్క మెన జలము సము(ద- నదీ-__ 

తటాక. కూపములలో ఉపాధిస్టితమై వెరువేరుగ కనబడుచున్నను జల 

మంతయు నొకటేయైనట్లు, అకాశమొక్కటిగా నుండిన్నీ ఉపాధిభేదేన 

ఘటాకాశ, మఠాకాశ, మేఘాకాశములుగ (గ్రహింపబడుచున్నట్లు, ఈ 

పరమాత్మ ఒక్క డై యుండిన్ని ఉపాధి భేదములచేత (భ్రాంతిచే నానా జీవరాసు 

లుగ (పకాశించుచున్నాడు. 

ఇట్లు ఎందుకు కలిగినదన, మాయా(ప్రభావముచే అనాద్యవిద్యా 

కామకర్మలవల్ల (భ్రాంతుడైన శుద్దజీవుడు తన అఖండ పరిపూర్ణ నిత్య నిరతి 

శయానందములను మరచి, అనగా-- తన పరిపూర్ణ త్వమును మరచి పరిచ్చి 

న్నత్వమును [గహించియున్నాడు. ఇందువల్ల నే యీ సంసార దుఃఖమంతయు 

జీవునికి _పాప్తమైనది. కాని _ ఈ సంసారదుఃఖ మాగంతుకము గనుక 

ఆత్య నిక దుఃఖ రాహిత్యమును, నిరతిశయానంద (ప్రా పిని కోరు నేజీవుని 

కై నను ఈ (భాంతిని పోగొట్టుకొనుట సాధ్యమగును. దీనికి జ్ఞాన సంపాదన 

కావలెను. ఈ జ్ఞానానుకూల (శుత్యుక్రులను పైన నిరూపించి వివేచనజేసి 

“అహం” తాను సంవిద్దూ పుడు గాని, యీ దేహోదులు కావని నిశ్చృయించితిమి. 

ఐనను ఈ నిశ్చయ దార్హ్యమునకు మనయొక్క సాధారణానుభవములను 

గూడ వివెచనజేసి చూచిన సహకరించును. ఎట్లన- 
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ఈ సర్వ (ప్రపంచ వ్యవహారము “నను “నాది” అని జరుగుచున్న 

విషయమందరికిన్ని అనుభవమె. ఈ రెండును కర్తృత్వ భో _క్షృుత్వములచే 

కలుగుచున్నవి గాన ఈ రెంటిని తీసి వేసినయెడల [పపంచము మనల బాధింప( 

జాలదు. కావున వీటి వాస్తవతను విచారించి తెలిసికొనుట ఆవశ్యకమగు 

చున్నది. బాగుగా విచారించిన ఈ నేను “అహం” అనుమాటకు వా స్తవికక_ర్ర 
కనబడుటలేదు. ఏ జన్మ స్టూలదెిహ మా జన్మాంతముతో నశించుచున్నది. 

ఇది సర్వులకు తెలిసిన (ప్రత్యక్షము. కాని-ఈ స్టూలళరీరములో నేను”, 
“నాది” అనుకొను ఒక అభిమాని యున్నాడు. ఈయనే ఆభాసుడు. మిథ్యా 

పురుషుడు. ఈయనకు అంతఃకరణ ముపాధి. ఈ కరణళ బ్రమువల్ల నే ఈ 

యంత$కరణము తనుకాదని స్పష్టమగపచున్నది. ఈ య_న్తఃకరణ శబ్దార్ధ 

మెమనగా--లోపలి పనిముట్టు. (సాధనము). ఎప్పుడును పనిముట్టు పనివాడు 

కాదుగద !: ఈ యంతఃకరణమనగా జీవునియొక్క_, అనాద్యవిద్యాకామ 

కర్యల ఫల క_ర్హృత్వభో క్షృత్వముల ననుభవించుటకు కల్పితమైన యొక 

సూక్ష్యిపాధి. కాన ఇయ్యదికూడ స్టూలదేహములాగున అనాత్మపదార్హమే 

మైనను ఇది (అంతఃకరణము). ఆ పరమాత్మ కతిసమీపములోనున్న స్వచ్చ 

స్వరూపమగుటచే ఆ పరమాత్మ (ప్రకాశమును తనలో పతిబింబింపజేసికొని 
గ ఆ (ప్రతివింబప్రకాశమును, తన అవిద్యాకామకర్మల వాసనలను ఒక్కంటిగ 

చేర్చుకొని (ప్రతి జీవోపాధియందు తను నిత్యుడీలాగున వ్యవహరించు 

చుండును. ఈయనయే కల్పితుడు, ఆభాసుడు. 

ఈ యాభాసుడు స్టూలశరీరమును ఉపాధిగా జేసికొని తనకర్మ విశేష 
ములచె జన్మపరంపరలబొందుచు ఈ సంసారచకమున తిరుగుచున్నాడు. 

కాని ఈయనగూడ నిత్యుడుకాడు, నశించువాడు. ఐనను స్వకర్మవాసనా 

బలముచె ఇష్టానిష్టములను, రాగద్వేషాదులను సంపాదించి కామ(కోధాదులచే 

సుఖ దుఃఖములను పొందుచు మోక్ష్మప్రాప్పి పర్యంతము ఉపాధిపరంపరలను 
(గహించుచుండును. ఇట్టి వివిధోపాధుల (గహించుటయే  జన్మములు. 

ఈయన యే జన్మకాలములో ఆ జన్మవాసనోచితమైన క ర్త్రృత్వభో కృత్వము 



ఉపోదాతము 13 
యు 

లను [గహించుచు ఆయాజన్మాంతమునందే తనదనుకొనుచున్న న్వశరీరాది 

సర్వమును వదలి వెప్లుచుండును. ఇట్లి స్లితిన శాస్త్రము “మాతాపితృసహా గా జె అ 
(ప్రాణి జన్తోర్లన్యని జన్మని” “జీవునకు అనెక జన్మలయందు అనేకులు త ల్లి 

దం[డులగుచున్నారు” అని చెప్పుచున్నది. ఏఐ జన్మకాజన్మలోనే నా దేహము, 

నాభార్య, నా పిల్లలు, నాఆసి అని తాక్కాలికముగ అభిమానముజెంది 

గాని, నిత్యసుఖముగాని, ఎట్టు చెప్పనగును ? కనుకనే ఈ దేహాదులను 
(యయ 

అనిత్యములుగ తెలుసుకొనవలెను. సత్యమైన పదార్థము అద్వితీయా ఖండ 

సర్వాధిషాన స్వ(పకాళ నిత్య నిర్వికార పరిపూర్ణ శుద్ద చె తన్య అని! 
యా 

ఇట్లు తెలిసిన, దానియొక్క స్వానుభవమును పొందవలెను. ఇదియే నిత్య 

నిరతిశ యానందసుఖము. దీనిని పొందుటయే మోక్షమగుచున్నది. లోగడ 

ఉదాహరించిన (వపకారము ఈ అహం (ప్రతీతిలో చిత్ జడములు రెండునుగలవు. 

ఈ రెండును కలసియే ననను (అహం అను) ఒక్కపదార్షముగ అందరికి 

స్ఫురించుచున్నది. ఇట్టిస్టితిన 

“ద్వాసుపర్జాసయుజాసథాయౌ సమానంవృుక్షం పరిషస్వజాతే । 

తయోరన్యః పిప్పలం స్వాద్వ త్తి అనళ్నన్నన్యో౬భి చాక శీతి” 

అను శతి చెప్పుచున్నదని కొందరి యభ్మిపాయము. 

ఇట్లు రెండునుజేరి ఒక్కటిగా స్ఫురించు “అహం” పదార్హములో 
శాసాంనుభవములతో భాగత్యాగలక్షణచె జడమును వదలి సత్యమును 

ఖ్ (గ్రహించవలెను. దీనికి వివరణము చాల యున్నది. ముందు [గంథములో 
వ క లో ల 

నిరూసింపబడును. ఐనను జిజ్తాసుపులకు లోగడ ఉదాహరించిన పూరాాచారు 

(పకరణ (గంథములను చూచిన అధికొపయోగముగ నుండును. 
f 

“ఇదం” అనగా ఈ (పపంచ సర్వద్భుశ్యము. “మాయామా(త మిదం 

సరం” (ఈ కనిపించు జగ కత్రంతయు మాయయె) “సర్వం ఖల్విదం[బహ్మ” 

ఎర 
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(వా_స్తవముగ ఈ జగ త్తంతయు (బహ్మయె అని (శుతివచనములు. 
ఈ స్వశరీరాది సర్వప్రపంచము మాయ యనిన్నీ, దీనినంతను (బ్రహ్మగా 
తెలిసికొమ్మనియు చెప్పుచున్నవి. మాయ యనగా “యా_మా_సా_ 
మాయా” ఏది లేనిదో అది మాయ యని చెప్పబడుచున్నది. 

ో॥ (భాంతిమా(త్రమిదం విద్వన్ విశ్వం(బహ్మలణి కల్పితమ్ | 

అని శంకర భగవద్వచనము. 

శో ఆఅసత్క_ల్పం మృబా(పాయం న్వప్నతుల్యం (భమోదితమ్ | 
జగత్పర్వ మితిక్టయం పండిత్రె సృత్త్వదర్శిభిః [| 

అనగా ఈ సర్వ్మప్రపంచము (భాంతిచే కనుపించునది స్వస్నసమానము. లేని 
వస్తువువంటిదని త త్స్వజ్ఞాలు తెలిసికొనవలెను. 

ల్లో అహం సర్వమిదం విశ్వం పరమాత్మాహమచ్యుత। | 

అహంకారాభిధా యాసా కల్ప తే నతువా_స్తవీ [|| 

అనగా ఈ (_ప్రపంచమంతయు పరమాత్మనై న నేనె. నాకు నాశములేదు. నాకు 
“అహం” అను అభిధానము కల్పిత మేగాని వా _స్రవము కాదు. 

శో మయా తత మిదం సర్వం జగదవ్య క్రమూర్తినా | 

అనగా దృష్టిగోచరముకాని నా స్వరూపముచే ఈ (పపంచమంతయు వ్యా ప్తె 
యున్నది. పై న ఉదాహరించిన గీతావచనము, ఇతర వచనములును 
పూర్వోో కశుతుల ఆరమునే అనువదించుచున్నవి. ఆం థి 

అహం పదార్థములో నున్నన్లే 'ఇదం' అను బాహ్యా (ప్రపంచములో 
గూడ సజ్జడాం శములు రెండును గలవు. ఈ కల్పిత దేహ (పపంచాదులలో 
అబాధితముగ భాసించు సదంశము సర్వత ఒక్కాటిగ నున్నది. ఇదియె 
(బహ్మయని చెప్పబడుచున్నది. మాయా కబలితమైన యీ (బహ్మపదార్ధమే 
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ప్రపంచ రూపముతో భాసించుచున్నది. _(రజ్ఞాసర్పవత్). ఇచ్చట “యః 

స్థాణుః సపురుషః” స్టాణువుకాదు, పురుషుడు అని బాధాయాంసామానాధిక 

రణ్యముచే తెలిసికొనునట్లు మిథ్యాపదార్గమును బాధించి అబాధితమైన సత 

మును (గబహాంచవలెను. 

ఫీ 

శుతిమాత “ఏక మేవాద్వితీయం (బహ్మ” “నేహనానా స్పికించన” అని 

తెలుపుచున్నది. కాని యీ జ్ఞానము మనలకు అదె ఇతసిదివల్ల గాని కలుగదు. 
దః వ ౧౪ @ ౧౫ 

ఈ యది ఇతజ్ఞానము జగన్మిధ్యాత్వ నిశృయజ్తానమువల గాని కలుగదు. 
౬__=- ఖా 0౮ జః గా i 

అందుకుగాను సర్వదృశ్యవివెచనమును (శుతియు క ,నుభవములతో జేయ 
వలెను. (శుతిమాత_([బహ్మా ఒక్క సే సత్యము, తదితరమంతయు నసత్య 

మని స్పష్టముగ తెలుపుచున్నది. కాని అనుభవములో మాతము అందరికిని 

అట్లు కనుబడుఏలేదు. ఐనను “శతమాతకృ సమ్మాళశ్రుతిః” అను నిశ్చయముతో 

మన అనుభవమునుగూడ ఈ |క్రిందివిధమున వివేచనముజేసిన ఈ వాక్యముల 

యర్థము మనకే స్పష్టపడగలదు. ముముక్షువు అయిన జిజ్ఞాసువునకు తాను 

ఇచ్చయించు పరమలాభ (ప్రాప్తికి గుర్వీ శ్వరాను గహముతో(శ్నుతు 5 క కనుభవ 

యుక్తృముగ యీ దిగువ యంశములను బాగుగ విచారించి నిశ్చయించు 

కొనుట యావశ్యకము. అహమ్, నేను యనునది యెట్లిది, ఇది ఎవరు, 

లోకమునందు సర్వులు అనగా (పతి ఒక్కరున్ను అహమ్, అహమ్, నేను, 

నేను, అని ఒకే శబ్దమును అందరును వాడుకొనుచున్నారు. దీనికి కారణ మేమై 

యుండును. ఈ అహమ్, అను పదార్హమేగదా ౩? చెను అని అందరకును 

స్ఫురించుచున్నది. (ప్రతివారికిని నేను అనుదానియం దే అధికపీతి గలుగు 

చున్నది. ఎందులకిట్ల గుచున్నది. నా సత్యస్వరూపమెట్టది ; నాకున్నూ 

ఈ (పపంచమునకున్నూ సంజంధమెట్లది. ఈ సంసారసుఖదుఃభఖము లికుందుకు 

గలుగుచున్న వి, ఇటు గలుగుచుస్న సుఖము, నిలబడుటలేదె._కొది 

హ్ గె 7 © 

కాలమె యుండి సుఖన్యానంతరము దుఃఖము, దుఃఖస్యాసంతరము కించిత్ 

సుఖము గలుగుచున్నదిగాని యీ సుఖము నిత్యముగా నిలబడుట లేదు. (పతి 

వారికిని యా అహము అను ఇను యనునది తన మనస్ప్వ్రరూపముగాను, 
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ఇదమ్ అనునదంతయు దృశ్యస్వరూపముగాను అనగా (ప్రపంచరూపము గను 

ఏరించుచున్నది. (ప్రతివారికిని యీ తన మనస్సు, దృశ్యము, గాక 

మరేమియు కనుబడుటలేదు. నాకున్నూ యీ దృశ్యమునకున్నూగల సంబంధ 

మెట్టిది. ఇప్పుడు నాకు గలుగుచున్న సంసార దుఃథానుభవమంతయు 

వాస్తవమా? అవాస్తవమా? వా _స్తవమైనయెడలపో దుగదా 2 శాస్త్రము 

యీ సంసారము కల్పితము, బ్ పోవనదియని తెలుపుచున్నది. కాన యిప్పుడు 

నాకు గలుగుచున్న దృుశ్యానుభవములన్నియు అవా_స్తవమైనవిగా యుండ 

వలయును. కాని అవాస్తవమైనచో యీ దృశ్యానుభవములు అందరిచెతను 

సత్యమైనవానివలె అనుభవింపబడుచున్నవి. ఇట్టిదియే. అందరియనుభవము. 

వీరందరును సర్వదా కోరునది సుఖముగాని దుఃఖము నెవ్వరుకోరుటలేదు. 

అయినను సుఖానుభవము వెంటనె దుఃఖము గలుగుచున్నది. ఇట్లు గలుగు 

చున్న సుఖము మనోనిష్టమా ? లేక విషయనిష్టముగా నున్నదా ? అనగా 

యీ సుఖము వా_స్తవముగ యనుభవింపబడు వ స్తుయందు వున్నదా? లేక 

అనుభవించెడు నా మనస్సునం దున్నదా ? ఈ సుఖము సత్యముగా అనుభ 

వింపబడు దృశ్యపదార్థమందు యున్నయెడల యట్టి సుఖము మార్పుజెందక 
యుండవలెను. కౌని యనుభవమునందు యెట్ట వ వ స్తువునందును నిత్యసుఖము 

నదిగానే యుండవలెను. ఈ మనస్సు నన్ను విడచి యుండనికాలములో 

గూడ యీ సుఖము సిలచియుండుటలెదు. అట్టుగాక యీ నా మనసు సదా 

చర్వితచర్వణవ _స్త్వ్వనుభవములతో సుఖన్యానంతరము దుఃఖమును, దుఃఖ 

స్యానంతరము కించిత్ సుఖమును గలుగచేయుచున్నదిగాని కెవల సుఖరూప 

ముగ నిత్యమై యుండుటలేదు. ఈ నా మనసు దుఃఖమి్యశితముగాని కేవల 

సుఖమును నన్ననుభవింపజేయుటలేదు. . దీనికి కారణము నేను పొరబడుట 

((థాంతియుతుడనగుట) గా గనుఐడుచున్నది. ఇట్టి (భాంతిని నివర్హించు 
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కొనుట యెట్లు ? శాస్త్రము దుఃఖమి. శితముగాని కేవల సుఖస్వరూపమున్న 

దనియు, యట్టిది నా స్వరూపమెననియు తెలుపుచున్నది. కాన ముముకువైన 

దాడు యట్టి నిత్య, నిరతిశయమైన తన స్వస్వరూపమును, మనోవివేకముచే 

యత్నించి సాధింతునను నిగ్చయముతో పైన నిరూపించిన సంశ యాంళ 

౯ .ములనన్నిటిని (శంత్యు క నుభవమున నిశ్చయించి నిస్పంశయముగ 

తెలుసుకొనుట యావశ్యకము. 

జగత్స రూప నిరూపణ 

ధికల్చితమెన స్వప్నమునకు నిద్రయెట్లాశయమో, అశే యీ సర్వ 
యా గా ఇక, . 

దృశ్యము నకున్ను అజ్జానమా. శ్రయముగ కనబడుచున్నది. స్వప్నజా(గద్ద 

శలకు స్వకాలనత్యత్వము సమానము ఇది అందరి అనుభనములోనున్న దే. 

ఆయా అవస్థానంతరమందు రెండును కనబడుటలేదు. జా(గద్దశ స్వప్నమున 

కెట్లు (పతియాగియో, అ ప్రై జ్ఞానదశ యీ సర్వదృశ్యము అనగా జా గత్ప్చ్వ 

స్నములకు *ప్రతియోగియని యెరుగవలెను ఈ స్వప్నానుభవము [పతి 
వారికిన్ని అహం పదార్గములో అనగా _ తనయందు మాత్రమె కలుగు 

చున్నది. బాహ్యామున కనబడుటలేదు. ఐనను యీ (ప్రపంచములో తనచే 
బాహ్యమందు చూత బడు పదార్హములందుగూడ ఈయనుభవము కలుగు 

చున్నది. ఎట్లనగా - ఈ కాలములో అందరకున్ను శబ్దచలనచిత ' దర్శన 
౧ : 0 

ములు అనుభవములో నున్న వె. సర్వజనులున్ను ఈ (ప్రదర్శనముల జూచి 

యానందము నొందుచున్నారు. కాని దీని వా సవమును విచారించిన యెడల 
ఆ (ప్రదర్శనశాలలో నెదుటనున్న సుమారు దశపద చతుర్యసమగు నిర్మల శే 
తాంబరము తస్ప ఆటనాడువారుగాని మాటలాడువారుగాని లేరనుమాట పసి 

పిల్లలకు గూడ తెలిసిన విషయమే. ఈశ్వేతపటము కదలుటగాని, ఆడుట 
గాని, మాటలాడుటగాని ఏఎమియుజేయక  నిశ్చలముగ నొక్కచోటనే 

2 | 
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యుండును. ఎన్ని దృశ్యములు కనబడినను ఆశ్వేతాంబర నిర్మలమునందే కన 

బడుచున్నవిగాని దానిని విడచి కనబడుటకు శక్యముకాదు. ఎందు చేతననగా_ 

ఆ నిశ్చల నిర్మలపటమె అధిష్టానము. కనబడునదంతయు అధ్య_స్తముగాన 

దానిని విడచి కనబడవు, ఈ నిర్మల శ్వేతపటమే సాక్షిస్థానీయము. దీనినే 

పంచదశికారులు నాటకదీప ప్రకరణమందు ఇట్లు నిరూపించిరి: 

శో స్వనస్తాన సంసితోదీప౩ సర్వతోభాసయేద్యథా | 
౧౧ థి ఢ 

స్పిరస్థాయీ తథాసాకీ బహిర న్తః (పకాశయత్ ॥ 

దీపము ఊఉ! న్నచోటనేయుండి అన్నిచోట్రను (ప్రకాశము నిచ్చునట్లు స్థిరముగా 

నుండు సాకి లోపలను బయటను (పకాశింవజేయును. 

ఆ కాలమునందున్నవి నాటకశాలలె గనుక శాలలోని దీపమునే సాక్త్యు 

పమానముగ నిరూపించిరి. కాని ఇప్పుడు దీపస్థానీయము నిర్మల శ్వేతాంబర 

ముగా తెలిసికొనవలెను. ఈ విషయములు అందరికిన్నీ తెలిసినవే. ఐనను 

ధనవ్యయ (పయాసలకతో ఇట్టి తాత్మా_లిక అనిత్యానందమును బహుజనులు 

కోరి పొందుచున్నారు. ఇదియే అజానమువల కలుగుచున్న తాత్కాలిక విష 
డ్రా గా (| 

యానందము. అచటనున్న సత్యవ స్తువేమన, శ్వేత నిర్మల చతురసాకార 

పటము, దాని యం దెట్ట వికాళములునులేవు. ఐనను పగలుకూడ అజ్ఞాన 

వా నయమైన చీకటిని సంపాదించి ఆ శ్వేతపటమునందు వికారములను కలుగ 

లకోర్చి తాత్కాలిక సుఖమును సంపాదించుచున్నారు. నిర్మలమైన 

గ్యతవబమే (ప్రత్యగాత్మ స్థానీయము, దీనిమీద చీకటియున్నగాని 

బొమ్మలు కనబడుటలేదు. ఈ చిత (పదర్శనములు బాహ్యామునుండి రి_ఫైక్షర్ 
| ధాటి 

యం[త్రముద్వారా అనగా _ అంతఃకరణ ద్వారా ఆశ్వేతపటమునందు పడు 

నట్లు చేసి యానందించుచున్నాము. ఈ చలన చిత్రములలో కనబడు సమస్త 

పదార్థములు వ్యవహారయోగ్య మైనవి కావుగద ! ఆభాసమా(తములె గనుక 

వనివలన గలుగు సుఖముగూడ ఆభాసమనక తప్పదు. ఇస్తే యో సర్వ శరీర 

ములలొ నున్న సత్య వస్తు వెన (ప్రత్యగాత్మ స్వరూపమందు అజ్ఞానమను 

mah © దత 

: తట 
న్. 
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చీకటిని మనము (భాంతిచే కల్పించి. దానియందు విషయములను, చలన 

చిత్రములను సంస్కార వాసనాబలముచే కలుగ జేసికొని సుఖదుఃఖాదులను 

పొందుచున్నాము. ఇదియంత యు చీకటియున్నప్పుడే సంభపించునుగాని, 

(ప్రకాళస్థితి (జ్ఞానదశ్శ)లో సంభవించుటకు వీలులేదు. ఇంకను ఈ కనబడు 

చలన చితములయొక్క-_ అపరిమిత దృశ్యమంతయు, అనగా _ ఆకాశ 

సము [ద భూమండలాదులు అధిషానమెన యీ యొక్క- నిర్మల శ్వేత 
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పటమునం దె కలుగుచున్నవిగాని, తద్భిన్నముగ, అనగా - నిర్మలపటమును 

విడచి యే చలనచిత్రమున్ను కలుగుటలేదు. ఇత్తై యీ సర్వదృశ్యమున్ను 

ఏకాధిష్టానమైన _పత్యగాత్మయం దె కలుగుచున్నదిగాని దానిని విడచిగాని, 

తద్భిన్నముగగాని కలుగుటలెదు. ఇ'ప్తే తోలుబొమ్మలాటలో నాటికలోని ప్యాత 

లన్నియు (పకాశము అధిభ్టానము గాగల శ్వేతాంబర పటమందు చూపబడుట 

అందరకు తెలిసినదే. ఇందుచేతనే యీ సర్వదృ శ్యము (థాంతిచే భిన్నభిన్న 

ముగ నానాకారముగ భాసించుచున్నను దీనికి అధిక్టానమైన సత్య స్వరూపము 

నిర్మల శ్వేతపటము వంటి స్వ(పకాళ ఎకాధిస్టానము, అచలము, వికారరహితము 

మాత్రమె అయియున్నది. చలనాది వికారములన్నియు చితమునందే కలుగు 

చున్నవిగాని యీ 'శ్వేతాం బరమును కొంచెమైనను స్పృశింపవు. ఇదిన్నీ అంద 

రికి తెలిసిన విషయమె. ' 

కనుక మనకు గలుగు సర్వ దుఃఖాది వికారములు దృశరమందున్న వి 

గాని, దృశ్యాధిష్టానమెన (బహ్మయందు లేవని నిశ్నయముతో (గహించ 

వలెను. చలనచిత్ర (ప్రదర్శనశాలలో నె ల్లప్పుడును చితములు మారుచుండును 
se) 

గాని, ఎప్పటికిని ఈశ్వేతాంబరపటమునకు మార్పులేదు. ఇస్తే సర్వవికార 

ములు నుపాధులకేగాని, వీటికి అధిష్టాన మైన (బహ్మానీవికారము లంటవు. 

ఆయన అసంగుడు, నిర్వికారుడు అని “అసంగోహ్యయం పురుషః” అను 

(వతి తెలుపుచున్నది. అనగా - నిర్మల శ్వెత పటము బ్రహ్మస్థానీయము, దీని 

మీద చికటియను అజ్ఞానము, రి ఫ్లెక్టర్ అను ఆభాసుడు నున్నప్పుడే ఈ చిత్ర 
C౧6 డు 

వికారములు, సుఖదుఃఖములు కనబడును గాని, ఈ చీకటివంటి యజ్ఞాసమును 
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త్యజించిన యెడల ఈ సర్వద్భ శరము సత్యస్వరూపమైన (పత్యగాత్మగా సదా 

గోచరించుచుండును. ఇళ్లే చలనచిత్రశాలయందు. దీషప్రకాశమువలన 

వ్యవహారసత్య మైన శ్వేతాంబర పటము మా(తము కనబడుచుండును. 

ఈ దృష్టాన్తము వలన నీ దృశ్యమిథ్యాత్వమును (గ్రహించి సత్యమును 

(గ్రహించు పే జ్ఞానము. 

ఇచట మరియొక విషయమును (గహించవలెను. ఈ చలన చిత 

(పదర్శనమునందు _పేక్షకులలోనున్న పసిబాలుడు ఆ తెరమీద కనబడు 
విధ్వంసములు, యుద్దాదులు, అన్నజ్వాలలు మొదలగువానిని చూచి భయ 

పడును. అప్పుడు దగ్గరనున్న తల్లి నాయనా : అవి నిజ మెనవికావు, భయపడ 

వద్దు, అక్కడనున్నది శ్వేతాంబర పటముగాని వేరేమియు లేదని చెప్పి 

యోదార్చును. చెప్పినది తల్లి కావున పసిబాలుడు నమ్మిభయపడక శాంత 
చిత్తుడై వానిని చూచును. తరువాత ఆనందమును గూడ పొందును. ఇమే 
మనకు దృశళ్యమంతయున్ను  అజ్ఞానముచేత భయహేతువుగనున్నదిగాని, 

యీ కల్పిత  దృశ్వ్యస్వరూపముయొక్క_ అయధథార్ల తను గుర్తించి దాని 

అధిష్టాన సత్యస్వరూపజ్ఞానము కలిగిన నీ భయమెంత  మా(త్రమునుండదు. 

నిత్యసుఖము గోచరించును. ఆనందము లభించును. దీనినే (శుతి_“ఆనన్లం 

(బహ్మణోవిద్వాన్ నభిభితికతక్చన” అనగా _ ఆనందరూపమైన (బ్రహ్మ 

తానని తెలిసికొన్న పురుషునకు దెనివల్లనుంచియు భయము కలుగదని చెప్పు 

చున్నది. అనగా _ భయకారణములేదు గనుక భయముండుటకు వీలులేదు. 

“ద్వితీయా దై. భయంభవతి” “ఏక మేవాద్వితీయం (బహ్మ” అని (జతి 
వాక్యములు తెలుపుచున్నవి. కనుక జ్ఞానకాలములో ఈ జగత్తు భాసించదు. 

భాసించినను దానివల్ల జ్ఞాని, అజ్ఞానిలాగున దుఃఖక్లేశములను పొందడు, 
స్వవ్నదృశ్యవత్, దీవినే_“ఇదంవిశ్వం స్వప్నేం్యద్ర జాలసదృశమ్-ఈ జగత్తు 
స్వప్నము, ఇం[దజాలములతో సమానమైనది” “తా న్పిమాతమిదంవిశ్వమ్_ 

ఈ |పపంచము [భమయొ” “దీ ర్రస్వప్న మిదంవిశ్వమ్ -ఈ [పపంచము 

చాలకాలము వరకు నుండు స్వప్నము" “విశ్వం [బహ్మణికల్పితమ్___ 
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(పపంచము _(బహ్మయందు కల్పితము" అని పూర్వాచార్యుల వచనములు 

చాటుచున్నవని. | 

ఈ వనచనములనుబట్టయూ సర్వద్భుళశ్యము (జగ త్తు) (బ్రహ్మాయందు 

కల్పితమైనదిగాని, వేరుకాదు అని తెలియుచున్నందున ఈ సర్వదృ శ్యము, 

అనగా (పపంచము దీని స్వభావ స్వరూపములను గురించి విచారించి యిది 

యీ విధదుగ నెట్లు భాసించుచున్నదో విచారింతము. 

మనలకు చి త్రవి భమముచేత, అనగా అనాద్యవిద్యచేత ఆకాశము 

నందుతోచు నగరము (అనగా చిత్రవర్ణ ముల్ఫుతో నాకాశమున కెట్టి సంబం 

ధము లేనియటుల, ఈ సర్వద్భ శ్యము (బహ్మయందు ఆయనతో నెట్ట సంబం 

ధమునూ లేకనే తోచుచున్నది. ఇది (భ్రాంతి, ఇట్ట (భాంతినే_ 

₹ో॥ నామరూపాదయోయ్యత కల్పితాళ్చిత్త విభమాత్। 

వ్యోమ్నీవనగరం య త్త్రదృహ్మత త్త మసి(ధువమ్॥ 

అని శంకర భగవత్పాదులు తెలుపుచున్నారు. ఇట్లు ఈ అధిష్లానమైన 

(బ్రహ్మయు, అధ్య _స్తమెన సర్వదృశ్యమును మనలకు ఐదు అంళములుగ 

సీజగత్తు భాసించుచున్నది. ఎట్ల న 

శో అస్తి భాత్మిపియం రూపం నామచే త్యం శపంచకమ్। 

ఆద్య(తయం _బహ్మరూపం జగ దూపం తతోద్వయమ్॥ 

అను వచనము చొప్పున (ప్రతిదిన్నీ వ స్తువుళలడ--కలదనుతెలివ--దానియం దు 

(వీతి_వ స్తువు వేడు-వస్తువు దావము అను ఐదంశములతో ఈ (ప్రపంచము 

భాసించుచున్నది. ఇందు లోగడ మనము విపులముగా వివేచనజేసి నామరూప 

ములు కల్పితములని నిశృయించియుంటిమి. ఈ నామరూపములు రెండును 

దృశ్యకల్పిత పదార్దములు. శేషించిన అ _స్తి-భాతి-(ప్రియత్వములను మూడంశ 
ములును పర బహ్మ లక్షణములు. ఇట్టి (బహ్మ జగ _త్తంతయు పరిపూర్ణుడై _ 

(పకాశరూపముతో_కదలికలేక వృక్షములాగున నున్నాడని (శుతి- 
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“యస్మాత్సరం నా పరమ స్తి కించిద్యస్మాన్నాణీయో నజ్యాయో౭౬ స్తికళ్చిత్। 

వృక్ష ఇవస్తట్టోదివి తిష్ట త్యేక స్తే నేదం పూర్ణం పురుషేణ సర్వమ్॥ 

అనీ చెప్పుచున్నది. కాన జిజ్ఞాసువు అభా సకాలములో కల్పితములగు 

రెండంశములను త్యజించి, వా_స్తవికములగు మూడం శములను (గహాంచి 

అనుసంధానము చేయవలసియున్నది. ఇట్టి అనుసంధానమున కీ [క్రింది యుదా 

హరణము లుసపకరిం చును. 

రజ్జువునందు సర్పభ్రాంతిచ కలుగుచున్న సర్పనాముము, సర్పాకారోము 

రెండును కల్పితములుగదా ! ఈ రండం శములు కలదియే సర్వదృశ్యము. 

దీనిని కల్పితమను జ్ఞానముతో త్యజించి, శేషించిన మూడు లక్షణములను, 
అనగా అ_స్తి-భాతిపియత్వములుగల తన స్వరూపము నొక సంవిత్ స్ఫటిక 

మహాశిలలాగున తలచి, ళిలా శబ్రరూపముచె అచలత్వమును అ న్హ్ యనియు, 

మువో సంవిత్ శబ్దరూపముచే సరిపూర్ణ త్వమును అట్టిదగుటచే (వీతియును, 

న్ఫృటోశ్ శబ్రరూపముచే నిర్మల (ప్రకాశమును అందుచే భాతి యనియు అనుసం 

ధించుచు, తన స్వరూపమిట్టిదనియు, తను అధిష్టానమనియు, తనయందే 

నామరూపాత్యకమైన ఈ దృశ్యము కల్పితమై అధ్య _స్తముగా నున్నదనియు 

(గహణముచే సిద్దాన్న దా ర్హ్యమును అనుసంధాన సౌలభ్యము పొందనగు 

చున్నది. 

మానవున కెట్లుచూచిననూ అనగా (శతి పరమతాత్సర్యమునుబట్లి గాని, 

దృశ్యాసుభవములను బటిగాని, నిత సుఖము అదె ఏత సిదాంత జానమువల 
ఠి య (ఎ జః ౧౧ 

గాని కలుగదు. అద్వితీయ [బహ్మతత్వమును నెరుంగని వారందరునూ 

(భ్రాంతులేయగుదురు. అట్టి అవి వేకులకు జిహికాముష్మిక సుఖములందుగూడ 

సుఖములేదు. జన్మరాహిత్యమన్ననో మొద పేలేదని గట్టిగా చెప్పవచ్చును. 

ద్రై్వతజ్ఞానుడు విద్యాధనాదులచేత ఊఉ త్తమాధమ భావములుగల సుఖము 

పొందుచున్న విషయము వ్యావహారిక వా_స్తవమైననూ దానివల్ల చి త్తవిశాంతి 

రూపమెన (ప్రయోజనము కనబడుటలేదు. ఏలననగా స్వప్నదృశ్యములో 
యాజ 
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రాజ్యముచెసిననూ, భిక్షమె_త్తిననూ మేలుకొనినతరువాత కలగాంచినవానికి 
రాజ్యముచెసితినన్న సుఖముగాని, భిక్షమె త్తితిన్న దుఃఖముగాని కలుగుట 
లేదు. ఇది. సర్వజనానుభవమే. కనుక మిథ్యయగుచున్నట్టి యిట్టి 
వు త్తమాధమ దృశ్యభావములను విద్వాంసులు పాటింపరు. 

మోక్షేచృకలవారు వివిధ శా_స్ట్రవాదములతో వృధాకాలక్షేపములు 
చేయక సర్వదా ఉపనిషద్దమ్యమగు అద్వితీయ [_బహ్మతత్వమును బాగుగ 

విచారణచేసి అట్టిది తన అపరోక్షస్వరూపముగా తెలిసికొని యనుభవింప 
నభ్యసించుటయే ముముకు కర్తవ్యము. జీవేశ్వరుల స్వరూపమును దృశ్య 

మిథ్యాత్వమును విచారించుట (బహ్మస్వరూపానుభవమునకేగాని మరి వేరు 

ప్రయోజనము లేదు. అదై ్వతసిద్దాంతము జీవేశ్వరుల నిరువురనే నిత్యులని 
యొప్పదు. [బహ్మత్వమొక్కటియే పరమార్గ స్వరూపమగును. ఇట్టి అద్వితీ 

యత్వమును తెలుపుటకే జీవేశ్వర వాదము, జీవానుభవము ననుసరించి 
బోధకుగాను శాస్త్రము కల్పన చేసినదియే కాని వా స్తవమున ద్వితీయ 
పదార్థమనునది లేనేలేదు. అవిద్యయనగా తనకా శ్రయమైెన వస్తువును 
మోహింపజేయునది. ఇట్టి మాయచేతనే మానవుడు (భాంతియుతు 2 జీవునకు 
క_ర్భృత్వాది ధర్మములునూ, ఈశ్వరునకు సర్వజ్ఞత్వాది విభూతులను పారమా 

రీ మని తలంచుచున్నాడు. ఇది విపరీత జ్ఞానము, భ్రాంతి ఇట్టి (భ్రాంతి 
నివర్తించుటకే శాస్త్రము తత్త్వం పదార్ధవివేచనచేసి శిష్యునకు ఏకత్వము 
బోధించుచున్నది. కాని జీవ, ఈశ్వర, దృశ్యములు మూడును సత్యముగా 
నున్నవను నిరూపణ సిద్దాంతములయందు శాస్త్రమునకు పరమ తాత్సర్యము 

కాదు. ఇట్టి విపరీతమైన టై వతక్ష్లానము నివర్తించుటకొరకే శాస్త్రము శిష్య 
బోధకుగాను అనేకవిధముల బోధించుచున్న ది. 

సర్వత్రా శక్తి, శ_క్రిమత్తులయందు బేధమును అబేధమునుగూడ కన 
బడుచున్నవి. కాన వాటిని భెదమనుటకునూ, బేధము కావనుబకునూగూడ 
వీలులేదు. కాని అట్టిది అవినాసంబంధమె ఒక్కటిగానే తెలియబడుచున్నది. 

థు లా 
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ఇదియే అనిర్వచనీయము. ఆ వరమాత్మ్యయందు మాయగూడ నిన్లైయుండి 

జగత్కల్పన చూపుచున్న దేకాని విచారించి తెలిసికున్నయెడల నీమాయ 

లేనిదే యగుచున్నది. ఇదియంతయూ లోగడ మాయాస్వరూప నిరూపణ 

యందు విపులముగా వివరించియుంటిమి జగత్యారణమును నిరూపింపదలచి 

యోగనిష్టులగు బుషులు పరమాత్మయందు శ క్రిరూపముననున్నట్టి మాయను 

తెలిసికొని యిట్టి మాయచేతనే యీ జీవభాంతియూ, యీ సర్వదృశ్యమూ 

కల్పిత మైనదని తెల్చుచున్నారు. 

జగద్వివ_ర్రకారణమెన పరబహ్మము నిత్యము, సర్వవ్యాపకము, పరి 

పూర్ణము అద్వితీయమని వెదము చెప్పుచున్నది. ఆపర్యబహ్మ మెప్పు డెప్పుడు 

మాయాళ క్రిచేత జగ్యదూపమై కనబడునో నప్పుడెల్ల నది మాయాశక్తియే 

నని ఎరుగ వలయును. 

ల్లో ఫల హృత లతా పుష్ప శాఖా విటప మూలవాన్ । 

ననువీజే యథానృకః తథిదం (బహ్మణిస్టిత మ్ ॥ 

ఫల కుసుమాదులతో కూడిన మహావృుక్షము విత్తునందు తెలియబడక 

యున్నట్లు యీ జగత్తు _బహ్మమునం దున్నదని తెలిసికొనమని శ్రీరామ 

చం|దునికి వళిష్టులువారు తెలుపుచున్నారు. జీవుల అనాదివాసనా సంస్కారము 

అనుబట్ల భూమియందు నాటబడిన విత్తనములు ఆయా డెశ కాలములననుస 

రించి మొక్కలు మొలుచునట్లు యీ మాయా (ప్రభావముచే ఆ (బహ్మము 
౧ 

నందే మొదట మనస్సు, బంధమోక్షములు, (ప్రపంచకల్చన క్రమక్రమముగా 

దృఢమగుచున్న వి. కాని యీ కనబడు (ప్రపంచస్టితి వా_స్తవముకాదు. దీనిని 

నిరూపించుటకు యోగవాశిష్టమున (శ్రీరామచంద్రమూ ్థికి వశిష్టులువారు 

యొక కథను చెప్పిరి. అది యేదన : 

ఓ రామా! రాజకుమారులను దాది ఎత్తుకొని యొక యిం పై నక థను 

జెప్పెను. శ్రాఘనీయములగు బాహులుగల యో బాలుడా ఒక యూరిలో 
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ముగ్గురు రాజకుమారులున్నారు. ఆ ముగ్గురిలో. నిద్దజు పుట్టనేలేదు. ఒకడై తే 

గర్భములోనే లేడు. అట్టి ముగ్గురు అసలేలేని పట్టణములో మహాధర్మాత్కు బై 

యున్నారు. సద్భావములుగలిగిన యా రాజపుతులు తమ కూన్యపట్టణము 

నుండి బయలు దెజిపోవుచు, ఆకాశమునందు పండ్ల తోగూడిన వృక్షములను 

చూచిరి. ఆ రాజపుత్రులు ముగ్గురును ఆ భవిష్యన్నగరమునందు వేటాడుచు 

సుఖముగా నుండిరి. ఇట్లు దాదిచే చెప్పబడిన కథ- నా పసిబాలుడు ఆలోచన 

లేని బుద్ధిగలవాడగుటచే నిజమని నమ్మెను. ఓ (శ్రీరామా! ఈ సంసార 

రచన కల్ల నిజముల యాలోచనలేనివారికి, బాలునికి పై కథయందువలె 

నమ్మకమును కలిగించును. 

(ప్రపంచమనునది అజ్ఞాన పరిణామము. (త్రాటియందుతోచు సర్పమును 

వోలె దీనికి నజ్ఞానముకం ఇ భిన్నమగు స్వరూపములేదు. (భ్రాంతియున్నంత 

కాలమే రజ్జువుయందు సర్పము కానవచ్చును. కావున నజ్ఞానము స్వయముగ 

సర్పరూవమున బరిణమించి యా సర్పమును తాటిపై నెట్లారోపించుచున్నదో 

అనై యిచటగూడ మాయ యను నజ్రానము (మూలప్రకృతి) (ప్రపంచ రూప 
గా న్ 

మున బరిణమించి దానిని పరమేశ్వరుని యందారోపించుచున్నది. అనగా 

నవుడు అజ్ఞానమువలన (త్రాటిని సర్పముగ దలంచిన షే అవిద్యా(పతిబింబ 
ద ౧౧ 

మగు జీవుడు యీ కల్పిత బేధ భిన్నభిన్నమగు జగత్స్వరూపమును అబేధ 

అద్వితీయమైన _బహ్మయందు (ప్రపంచముగ చూచుచున్నాడు. ఇదియే 

జగత్స్వరూపము. [పపంచ మనాదియగుటచే ననేక కల్పములయందు 

సమానమగు [క్రమములు బీవులచే ననుభవింపబడియుండెను. కావున నా 

సంస్కారముల ననుసరించి (ప్రపంచఛ్రాంతియూ, నేక(క్రమమున కలుగు 

చున్నది--ఇదంతయునూ (భాంతియందు (క్రమముగాని మరి వేరేమియూ 

కాదు. 

ఇట్లు మాయాకార్యమై కనబడుచున్న (ప్రపంచమును జ్ఞానరూసమున 

నివర్హింపజేయుఏకు ఘటాదుల కుపాదానమైన మృత్తుఏ సత్యము. ఘటము 
అజ యా ఇల్ల 
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సత్యముకాదని (గహించుటయే కార్యనివృ తికి (పపంచ మిథ్యాత్వజ్ఞా నము 

నకు సాధనము. ఇదియే నివృత్తి యనంబడును. అయిననూ పూర్తిగా 

వస్తుపతీతి లేకపోవుట యనునది, నిరుపాధిక (భమ స్థలముననేగాని యిట్టి 

ఘటాది సోహాధిక స్థలములలో నక్క-రలేదు. అద్వితీయ ఆనంద స్వరూపు 

జై న (బహ్మముకం పె నితరమంతయూ మిథ్యయను రూఢి జ్ఞానానుభవములు 

గలిగిన అదియే పరమపురుషార్థమగు మోక్షమని అద్రై్విక సిద్ధాంతము. 

సారాంశ మేమనగా ఈ సర్వదృశ్య దై్వత మిథ్యాత్వక్టానమునూ నామరూపా 

దుల యనృతత్వ్యమునూ ఎంతెంత దృఢముగా (గ్రహింపబడునో అంతంతగా 

(బహ్మాసాక్షెత్కారసుఖము కలుగుచుండును. ఇదియే ఈ జగత్స పరూప 

మిథ్యాత్వ జ్ఞానము వల్ల కలుగు పరమలాభము. ఇదియే జీవన్ముక్తి సుఖము. 

జగదుత్త్పత్తి వినాశ నిరూపణ 

అదై్వతసిద్ధ్దాన్నము పరమార్ధతః (ప్రసంచోత్స త్తి నాశముల నొప్పదు. 

ఏలయన _ [శుతివచనము ఏక మెవాద్వితీయం [బహ్మ” 'నేహనానాసి కించన” 

అని అన్వయవ్యతిరకములతో ఉన్నది. (బహ్మయొక్క-టియేగాని, తదితర 

మంతయు నెంతమా(తము లేనిదేయని చెప్పుచున్నది. ఉన్నపదార్హము 

ఒక్క-టియే యైనప్పుడు ఆయొక్క- దానికిని నాశ మొప్పినయెడల సర్వశూన్యమై 

అ ద్ర్వైతసిద్ధాన్న్వము కూన్యవాదమగును. ఉత్సతి ని ఒప్పుదనున్నను 

యజ్ఞన్యం తన్నశ్యం “జాతస్యమరణం (ధువమ్” అనగా ఉత్పన్నమైన (పతి 

పదార్గమునకున్ను నాశము తప్పదని వచనములు తెలుపుచున్నవి. కాని-- 

"బ్రహ్మకు ఇట్టి యుత్సతి దెనినుంచిని చెప్పియుండలేదు. “జాతస్య 

మరణం ధ్రువం" అనువచ నమును బట్టి ఉత్పతిగల యేవస్తువై నను నాశము 

కావలసియున్నది. ఇటి అసత్పదారములోనుండి సత్పదార్లమెన (బహ్మ 
నకి ల ళ్ ఉర 

కలుగట యసంభవముగద: దీనినే (శ్రుతి “కథమసతస్సజ్ఞాయేత” అని ని షేధిం 
చుచున్నది. ఖనను తక్కినపదారములవలె ఈ (బహ్మకూడ అస తె 

డు 2 
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యగకూడదా యని శంకించిన, అట్లనుటకు వీలులేదు. శ్రుతి. 'సదేవసో 

మ్యేద మగ ఆపీత్” తస్మాద్వా ఏతస్మాదాత్మన ఆకాశస్పంభూతః” సోఒకా 

మయత” తత్సృష్వా, త దెవాను (పావిశత్” ఈ సృష్టికి మొదటనున్నది 

సత్పదార్థ మొక్క-టియే యనియు, అట్టి సత్సదార్థమై న (బహ్మ (ఆత్మ 

నుండే ఆకాశాదులుద్భవించినవనియు, ఆయన స్వసంకల్పముచే వానిని 

సృజించి తానందులో (ప్రవేశించెననియు చెప్పు శ్రుతివాక్యములను బట్టి అసత్తున 
కిట్టి సామర్ల ్ యముండదని నిశయించవలసియున్నది. కనుక సృష్టికి పూర్వము 

సత్సదార్థ మొక్క-టియె యున్నదనిన్నీ, అట్టి పదార్థ మె యీసర్వద్వ శ్య 

మునకు అధిషానమైనదనిన్నీ నిశృయించవలెను. ఇట్లు నిశ్చయించిన 

యడల ఒక్కటియైన ఆసత్తు (బహ్మలోనుండి సర్వదృ శ్యములెట్టువచ్చినవని 

తెలిసికొనవలసియున్నది. ఈ సర్వదృశ్యము అనగా- (ప్రపంచము కార్యము. 

ఏకార్య మైనను కారణములేని దె కలుగుటకు వీలులేదు. కనుకనే అద్ర్వ్వైతసిద్దాన్త 

మందు కార్య కారణములుక ల్పితములుగాని భిన్నభిన్నములుగా లేవు. కనుక నిట్లు 

కనబడుదృ శ్యమయథార్థము. అయథార్థమనగా కల్పిత మేగద £ ఇట్టి కల్పితము 

లెన్నియున్నను వ్యవహారమునకు (గ్రాహ్యములే. ఇట్టి కల్పిత దృశ్యచిత్ర 

. నానాత్వములకు కారణము భ్రాంతి, అనాది అవిద్యయేయనిన్నీ, అట్టిది 

అజ్ఞానమువల్ల నె కలుగుచున్నదనిన్నీ వీటికిగల కార్యకారణ నిరూపణమంతయు 

జ్ఞాననిరూవణ (పకరణమందు విమర్శజేసి సర్వదా ఒక్కటిమైన ఆ 

(బహ్మ, అను సద్వస్తువునం దె (వివర్కకారణముచ్చ ఈ సర్వదృుశ్యము 

(భ్రాంతి కల్పిత మై (పకాశించుచున్నదని నిశ్చయించి యున్నాము. (భ్రాంతి 

యనగా అసత్యజ్ఞానము. సత్యమైన ఒక పదార్థమును, దాని సత్యస్వరూపము 

'దెలియక మరియొకటియని (గహించుట. ఇట్టియను భవమునకు దృష్టాన్నము 

ముఖ్యముగ రజ్జువునందు సర్చ(భ్రాంతి కలుగుచుండుకే. ఇశ్తే సత్యాధిష్టా 
నమెన [బహ్మయందు మనకు సర్వదృశ్యము (భ్రాంతిచె కనబడుచున్నది. 

గాని సత్యముగా లేదు. కాని కనబడుచున్నది; అందరివల్లను ఆను భపింప 

బడుచున్న దే: అనుశంక కలుగును. ఇందుచేతనే ఈ సర్వదృుశ్యములు 
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క్లో అసత్కల్పం మృష్మాపాయం స్వప్నతుల్యం (భ మోదితమ్! 

జగత్సర్వమి తిజ్లేయం పండితె సృ_త్త్వదర్శిభిః॥ 

అను వచనముచే మిధ్యాభూతమని శంకరభగవత్సాదులు తెలుపుచు, 

త్ో (భాంతిమా(త మిదం విద్వన్ ః విశ్వం బహ్మణికల్పితమ్। 
మని 

విద్ధి యస్మాత్సషయంవి శ్వం ద్రహ్మజ్ఞానేనబాధ్యతె॥ 

అనియూచెప్పుచున్నారు. కనుక ఈ దృశ్యజగమంతయు (భ్రాంతి కల్పితమని 

నిశ్నితముగద! ఇట్లు (భ్రాంతికల్చితములగు పదార్గములకు నాశనములేదు. 

నివృ_త్తిమాత్రమే. నిరధిషానభాంతికలుగుటకు వీలులేదు. (భాంతియున్న చోట 

నెల్ల అధిష్టానాధ్యస్తములు రెండును నుండవలయును. ఇందు సదా 
అధిష్షానము సత్యముగాను, అధ్యస్తృము అసత్యముగానుండును. కనుక 

(భ్రాంతిస్టలములనెల్లను అధిగ్ధానసత్య జ్ఞానము అధ్యస్తమును భాధించును. 

ఇట్లు భాధింపబడు అధ్యస్త్రదృశ్యమునే మిధ్యయందురు. ఇట్టి చోట్ల 
అధిష్రానసత్య సదార్థజ్ఞానముచే అధ్యస్లమైన అసత్యమద్భుశ్యమై అధిష్టానము 

శేషించును. 

ఈ యవిద్యా భాంతి నాశములు సత్యవసు జానమువల నే కలుగును 
— దః నూ 

గాని, అన్యధా కలుగుటకు వీలులేదు. దీనినే. 

శో॥ నహిస్నానశతెనాపి రజుసర్చ (భ మోనృకామి। 
౧౧ జ 

భయకంప పదో యాతి వినావస్తు విమర్శనమ్॥ 

అనగా-_ వ స్తువిమర్శనము జేయనిదే శత సంఖ్యాకములగు స్నానములను చేసి 

నను రజ్జుసర్ప భ్రాంతి తొలగదు. 

శో॥ నిత్యాజ్ఞానస్య విచ్చి తిః సమ్యక్ జ్ఞానేన సిధ్యతి। 
ఉం ఠా — | డు! , 

సమ్యక్ జ్ఞానం పదారస్య విచారెణె వ నాన్యథా॥ 
జా థ లి రూ 

అనగా-_మిథ్యాజ్ఞాననాశము సమ్యక్ జ్ఞానమువలన గలుగును. సమ్యక్ జ్ఞానము 

పదార్థ ఏమర్శచేతనే కలుగునుగాని, వేరువిధమగ గలుగదు అని ళంకర 
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భగవత్పాదులు తెలుపుచున్నారు. ఇట్ట వా_స్తవావా_స్తవిక ములు జ్ఞానాజ్ఞానముల 

యొక్క భదాముచే కలుగుచున్నవిగాని సత్యవస్తువునం . దెట్టిమార్చును కలు 

గుట లేదు. మనము (భాంతిచే సర్పమునుజూచి భయకంపాదుల నొంది 

నప్పుడు అచటనున్నది వా_స్తవముగ _ రజ్ఞావేగద : దీప్యపకాశమచే నిది 

సర్పముకాదని తెలిసికొన్నకాలములోగూడ ఆ రజ్జువు ఈషత్రైనను మార్పు 

జెందక యథాస్వరూపముగ నచటనేయుండును. ఇన్తే యీ సర్వదృశ్యము 

లను మనముచూచి దుఃఖముల ననుభవించునపుడును, అధిష్టాన సమ్యక్ 

జ్రానము సిద్దించినపుడునూ ఈ (బహ్మ నిత్యమై, నిర్వికారమై స్వ్మపకాశ 

సర్వాధిష్టాన పరిపూర్ణ మై యుండును. ఇట్టుండు ఈ [బహ్మ స్వరూపమునే 

మనము తెలిసికొని సాక్షాత్కారము నొందవలసియున్నది. అనగా-_అదియే 

తన స్వస్వరూపముగ స్వానుభవమును సంపాదించుకొనవలసి యున్నది. 

ఇట్టి జ్ఞానసంవాదనానుభవమును పొంధుటకే (బహ్మవిద్యానుసంధానమును 

నిరంతరము ఫలపర్య_న్లము అభ్యసించుటావ శ్యకము. ఇట్లు చేయుటకు ఈ 

జ్ఞానమనునది కేవల ఇం(ద్రియములజే సిద్ధించదు. కాని సాభుసంగమ సచ్చాస్త 

ములవల్ల సద్వ్యృ త్తిని సంపాదించిన సాధించవచ్చును. ఇట్టి జ్ఞానమునకు 

సద్వృ _త్రియే శరణ్యముగాని వేరులేదు. అందుకుగాను సర్వవిధములచేతను 

ఈ సద్వృ తిని అనగా చిత్తసంస్కారమును సంపాదించిన నీ జ్ఞానమును 

పొందుట సుసాధ్యము. ఇది చిరకాలము సత్కర్మానుష్టానము జేసి “గుర్వీ శ్వ 

రాన్ముగహములను సంపాదించినగా ని కలుగదు. ఈ వృ త్రినిగురించియే 

లో (బహ్మణ్య జ్ఞాననాశాయ వృ త్తివ్యా ప్రి రపేకశే। 

స్వయం స్పురణరూపత్వాన్నాభాస ఉపపద్య తె॥ 

అజ్ఞాన నాశముకొరకు (బహ్మయందు వృత్తివ్యా పి యుండవలెను. (బహ్మా 

స్ఫురణ రూపమగుటచే అచట వై తన్య(పతిఫల మక్క-_రలేదు. 

శో॥ విచారాజాయతె బోధోఒనిచ్చయా న్న నివర్తతే। 
స్వోత్ప త్తి మా(త్రాత్సంసారే దహత్యఖిల సత్యతామ్॥ 
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అనగా-విచారము వలన గలుగు బోధము ఇచ్చలేకపోవుట మాతముచే, తన 

పనిని చేయుట మానదు. తన పుట్టుకమా(త్రముచేతనే సంసారమందలి 

సత్యత్వ బుద్దిని దహించును అని విద్యారణ్యముని చెప్పుచున్నారు. ఇదం 

అను నీ (పపంచమంతకును సత్యాధిష్లానమును (గహించినటుల అహం-నేను 

అను (ప్రత్యయములోగూడ సత్యాధిష్టానమును (గ్రహించవలసి యున్నది. 

ఇందుకు విచారణ ఆవశ్యకము. 

(బహ్మ విదా రవశ్వకతా నిరూపణ 

సర్వజీవులు కోరునది సుఖమైనను (భాం తిజ్ఞానముచె పర్యవనానముగ 

సుఖమునకు బదులు దుఃఖమునేె పొందుచున్నారు. సార్వభౌముడుదగ్గిరనుండి 

సామాన్యునివరకు ఎంత విషయబఐ శ్వర్య సంపన్నుడై ననూ వారివారి 

అనుభవమును అడిగినయెడల దుఃఖరహితముగా నేను సర్వదా కేవలసుఖమునే 

అనుభవించుచున్నానని ఒక్క త త _క్త్వజ్ఞానితస్ప మరియెవ్వడును చెప్ప జాలడు. 

ఒక వేళ ఎవరై న చెప్పినను అది అవివేకము, అజ్ఞానముతో. చెప్పినదేగాని 

వాస్తవము కాజాలదు. ఏలనన ఇం(ద్రియ(ప్రత్యక్ష 'మెన్నటికిని పరమార్థ 

సత్యము కానేరదు. ఇం(ద్రియములచే (గహింపబడునది వ్యావహారిక మేగాని 
పారమార్డికము కాదు. అదై్వైతసిద్ధాంతమందు సత్య మొక్క-టియేగాని రెండు 

లేవు. ఉండుటకు వీలులేదు. గాన యీ వ్యవహార పరమార్థ సత్యజ్ఞానము 

లలో ఒక్కటియే పరమార్ధ సత్యమగునుగాని రెండు కావు. కాన మన శాస్త్ర 
జ్ఞానమునుబట్టి అనుభవముచేతనూ లోగడ విపులముగా చసిన విచారణను 

బట్టియు ఒక్కటియే పరమార్ధ సత్యమైనదనిన్నీ వ్యవహారము కల్పితమూ 
ఆభాసమనిస్నీ నిశృయించితిమిగాన ఇపుడు సర్వులకు సహజముగా కలుగు 

చున్న జై జ్ఞానము వ్యవహారాన్ల నృఃపాతియైన జ్ఞానములోనిది అగుచున్నది. మనలకు 

స్టూలబుద్ద్యా కలుగుచున్న జ్ఞానము "అనత్యమైన ఏదని (గహించి వా _స్తవజ్ఞాన 
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మును (గహించుటకు సూక్ష్మ బుద్ది అనగా సంస్క త మనస్సును ఆ(శయించి 

యాథార్థ మును తెలుసుకొనవలయును. 

లోకములోగూడ పదార్థ యథార్థ జ్ఞానమువల్ల సుఖము, అయథార్థ 

జానమువల్ల దుఃఖము కలుగుచున్న విషయము అందరికిన్నీ అనుభవసిదమే. 
ఆ గా ధి 
కాన పదార్థయా థార్జ జ్ఞానమును సుఖముకొరకు సంపాదించవలసి యున్న ది. 

ఆ సుఖము ఎట్టిది ? మనము సుఖమనుకొన్నదియె సుఖమా ? లేక వా_స్తవ 

సుఖస్వరూపము మరొకటి యున్నదా? యని విమర్శించవలయును. (శుతి 

ధట అల 59 అన ఆస జన బస ఆనందో[బహ్మ అని ఆ సుఖము (బహ్మయ అని చెప్పుచున్నది. అట్టి 

(బహ్మను తెలిసికొన్నవాడు ఆ సుఖస్వరూపుడై న (బహ్మయె యగుననియు 

“బహ్మవిదృహ్మైవ భవతి” అని శుతిమాత చెప్పుచున్నది. 

(పతిజీవుడును తెలిసియో, తెలియకయో కోరుచున్న వాస్తవ సుఖ 
స్వరూపమును మనలకు ఒక్క (శుతిమాతతప్ప మరి యెవ్వరున్నూ చెప్పుట 

లేదు. ఆ (తినే అనుసరించి మనము పూర్ణ ఫలమును పొందవలయునుగాని 

వెరుమార్గము లేదు. దీనినే ోనాన్యఃపన్ధావిద్యతెఒయనాయ” అని (శ్రుతి 

వాక్యము (ధువపరచుచున్నది. ఇంకనూ “సర్వంఖల్విదం (బహ్మ" అని 

వాక్యము దృశ్యమంతయూ (బహ్మయె అనిచెప్పి "త త్వమసి" అను 

వాక్యముచే ఆ (బ్రహ్మ నీవే అనియు తెలుపుచున్నది. ఇదియెట్టుయని మనము 

(గహించవలయును. ఇట్లు చెప్పునటువంటి (శ్రుతి *మాత్రాణాంశత ౦ (శుతిః” 

అని చెప్పిన (ప్రకారముగ నూరుతల్లులపెట్టుగాన అది అసత్యమును చెప్పదు 

గదా: కాన దానినే ఆశ్రయించి జీవులు తమ తరణోపాయమును (గహించ 

వలయును. ఈ వాక్యముల [పామాణ్యములను మనము ఈ [కిందివిధమున 

(గహించనలయును. ఎట్ట నగా, మన అనుభవములో ఒకడైన సూర్యుడు 

వివిధ పదేశములలో పరిమిత పరిమాణమైన బింబాకారముతో (గహింపబడు 

చున్ననూ ఆ పరిమితాకారమునువదలి ఆయన ఒక్కడే అనిన్నీ మనము 

నివసించు భూగోళముకన్ననూ అనేకరెట్లు పెద్దవాడనిన్న్ ఎట్లు (గ్రహించు 
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చున్నామో, అదేవిధముగ (శుతి “సర్వఖల్విదం (బహ్మి అని చెప్పునప్పుడు 

ఈ నామరూబాత్మక మైన సర్వదృుశ్యమును విడచి తదధిజ్ఞానమైన (బహ్మ 

రూపమును సత్యజ్ఞానాన_న్త లకణములతో [గ్రహించ వలయును. అప్లై 

“త త్వమసి" అన్నుళుతి చెప్పినప్పుడు, మనలకు అహం అను (పతీతిలో గోచ 

రించు పరిమితాకార విశిష్ట దేహమును, జడస్వరూపమైన అంత ఃకరణమును, 

నేనుకానని త్యజించి చెప్పినట్లు ఆ (బ్రహ్మయే నేను అని అనుకొనవలయును. 

అప్పుడు తన వా_స్తవస్వరూవము తన అనుభవమునకు వచ్చును. కాలత్రయ 

అవన్థా(త్రయాబాధితముగ గోచరించు అహం నేను ఆ పదార్జమేనని. నిశ్చ 

యించుకొనవలెను, ఇట్టి నిశృయమును పొందినపిదప తన సత్యస్వరూప 

మెట్టిదై యుండవలయునని విచారించుకొని తన స్వరూపము దృశ్య 
రహితాఖండ _ పరిపూర్ణ శుద్దచ్చై తన్యమే కాని వేరుకాదు అని బోధ 

పడగలదు. ఆ వా స్తవస్వరూ రూపమును అవిద్యాబలముచే (గహించలేక 

దుఃఖమి (శిత మెన విషయసుఖమునే సుఖమని అనుభవించుచున్నాము. కాని 

ఇది సుఖముకాక సుఖాభాసము. ఆ స్వరూపసుఖము ఎటువంటిదని అడుగగా 

అట్టిసుఖము నిరుపమాన మై అవాజ్యానస గోచరమగుటచే చెప్పుటకు వీలు 

లేదు అని తెలిసికొనవలయును. దీనినే *యతోవాచో నివర్తనే అ(ప్రాఫ్య 

మనసాసహ” అన్నుళుతి తెలుపుచున్నది. పసిబాలుడొకడు, పంచదార మధు 

రముగా యుండునని చెప్పగా తీపి అనగా ఏమిటి ? అని అడుగును. అప్పుడు 

తల్లి కొంచెము చక్కెరను వాని నోటిలోవేసి చూపును. బాలుడు అది చాల 

మధురముగా యున్నదని మాధుర్యస్వరూపమును అనుభవముచె (గ్రహించి 

ఎట్టు తెలుసుకొనునో అ'క్లే యీ _బహ్మసుఖముగూడ అనుభవముచేతనే తెలియ 

బడునుగాని అన్యధాకాదు. కాన ఇట్టి స్వరూపసుఖమును స్వానుభవమువల్ల నె 

(గహించవలయును. ఈ (గహణమునకు సతత |బహ్మానుసంధానము ఫల 

పర్యంత మావశ్యకము. 

అ దై్యైతసిద్దాంతమందు ఈ జగ_త్తంతయు మాయాకార్యము. జీవ 
త్వము కల్పితము. జీవుడు జగదంతఃపాతి. ఇట్టి మాయాకార్య, కల్పితము 
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_లచే.పొందబడుచున్న జీవదృశ్యానుభవములు సత్య మెట్లగును. మాయా 
కార్యములన్నియు మాయయే కావలయునుగదా అనగా అవా_స్తవములు. దీనిని 

గురించి మాయాస్వరూప (ప్రకరణమందు విపులముగా నిరూపించియుంటిమి. 

(గంథవి స్తర మగునను తలంపుచే యిచట తిరిగి విమర్శించుటలేదు. సత్య 

మన్ననూ, యథార్థమన్నను, వా_స్తవమన్నను ఒక్కటియె. (ప్రపంచ వ్యవహా 

రములందుగూడ మానవులు య థార్హజ్ఞానము అనగా వా _స్తవజ్ఞానము {True 

or Correct knowledge) వల్ల లాభమును సుఖమును అసత క అవా స్తవ 

జ్ఞానము (False or incorrect knowledge) వల్ల నష్టమును దుఃఖ 

మును పొందుచున్నవిషయ మందరకును తెలిసినదే. ఈ [బహ్మవిద్యయనగా 

త _త్స్వవిద్య. త _త్వవిద్యయనగా వా _స్తవమును తెలుపు జ్ఞాసము, కనుక 

మానవుని జీవితవా _స్త్రవతను తెలియగోరు (పతి. జీవనకున్నూ ఈ (బహ్మ 

విద్య యనునది యావశ్యకమగుచున్నది. 

ఇదిగాకను ఈ (బ్రహ్మవిద్యను రహన్యవిద్య యనియు, గుహ్యవిద్య 

యనియుగూడ గీతాచార్యుడె న భగవంతుడు “రహస్యం హ్యేతదు త్తమం”. 

ఈ విద్య రహస్యమైనదియూ ఉ_త్రమమైనదనిన్నీ యింకనూ “ఇతిగుహ్యూ 

తమం: శాస్త్ర మిదము కంమయా౬నఘ”, : ఈరీతిగా రహస్యమగు శాస్త్ర 

మంతయు సీకు శెలిపితినని ఆర్హనునకు తెలిపియున్నారు. రహస్యమసగా 

అందరకును తెలియబడునది కాదనియూ, అతిభ్నదముగా రక్షించుకోవలసిన 

దనియు: అర్హమగుచున్నది. ఇంకనూ ఒక వ స్తువుయొక్క-గాని, స్టితియొక్క- 

గాని- మర్మము విప్పిచెప్పునది గూడ రహస్యమనబడును. సహజముగా . ఈ 

జీవత్వము,. జన్మములు; వాటి యనుభవములు :” అనాది అవిద్యచె: జీవులకు 

కలుగుచూ. (భమింప జేయబడుచున్నవి. ఇట్టి అవిద్యను జీవుడు -పోగొట్టుకొన 

నంతవరకు ఈ దృశ్య సంసారదుఃములను చర్వితచర్వణముగా పొందు 

చుండును. ఈ అనాది అవిద్యా (భ్రాంతిజ్ఞానము, ఒక్క గ్రావిద్యచెగాని నశించదు. 

మానవులకు కలుగుచున న్న యీ అనాది అవిద్యా భ్రాంతిస్థితిని తొలగించు విద్య 

యొక్కటియే. ఇది జనసామాన్యమునకు ' తెలియదో గనుక రహస్యము. 

లి] 



తి (బహ్మవద్యానుసస్థాన దర్పణం 

ఇట్టి విద్యయే (బ్రహ్మవిద్య. ఇది _సర్వజీవులవల్ల నూ పొంద శక్యముగాక 

నిత్యానిత్య వివేకముగలిగిన జీవులవల్ల నే పొందబడును. ఇట్ట నిత్యానిత్య 

వివేకము కలుగు అవకాశము ఒక్క మానవజన్మకుతప్ప తదితర జన్మలందు 

యీ వివేకశ_క్రికలుగదు. ఇట్ట మానవజన్మములలోగూడ ఎంతో పూర్వపుణ్య 

సుకృత జీవునికిగాని యీ నిత్యానిత్య వివేకమనునది కలుగదు. ఇట్టి జ్ఞానము 

కలిగినగాని జీవుడు (బహ్మవిద్యాసాధనమునకై ననూ అభిముఖుడు కాడు. ఈ 

(బ్రహ్మవిద్య యిట్టి మహిమకలది. గనుకనే దీనిని రహస్య విద్యయనిన్నీ 
జీవునికి పరమ (శేయోడదాయకమైనదనిన్నీ భగవంతుడు తెలుపుచున్నాడు. 

అయిననూ జనసామాన్యుఅకునూ కొంతమంది మేధావంతులకునూ కూడ 

యిట్టివిద్య యావశ్యకమా యని తోచును. కాని యీ విద్యావశ్యకత వివేక 

జిజ్ఞాసువులకు మాత్రమె తోచును. అట్టి వి వేకజిజ్ఞాస యెట్లుండవలెననిన:_ 

నేను ఎవడను ? ఎట్టివాడను ? నాకు యీజన్మవచ్చుటకు కారణమేమి? 
విధిగా నే నెందుకు మరణించవలెయును ? నేను మరణించిన పిదప ఏమగు 

దును? నేను విధిగా ఉచ్చ, నీచ, అతినీచ, యుపాధులను పొందుచూ జన్మ 

పరంపరలు పొందుచుండుట ఎంతకాలము ౭ నాజీవితకాలమైననూ అల్పముగా 
నుండి పరాధీనముగానే యున్నదే. నే ననుకొనుచున్న నా స్వేచ్చా 
స్వతంత్రతలు ఆభాసగానె యున్నవి కాని వాస్తవముగా కనబడుటలేదు. 

ఏలనన నేను తలంచినంతకాలము జీవించియుండుటకాని, నావి యనుకొను 

విత్త, కళత్ర, పుత్ర, షేత్రాదులను నా జీవితకాల మంతమగునంతవరకై ననూ 
నిలుపుకొనలేకపోవుచు, ఎట్లున్నవట్లు విడిచి విధిగా ఎప్పుడో నే ననుకొను 

నా దేహమునుగూడ విడిచిపెట్టి పోవుచున్నానే, దీనికి కారణమేమి ? జీవిత 
కాలములోగూడ చాలాకాలము సుఖముకానిదానిని సుఖముగ థావించుతూ 
సుఖమను రూపమున దుఃఖమునే పొందుచుంటిచే. ఎందులకిట్లు కలుగు 

చున్నది ? దీనికి అనుభవయుదాహరణములు చాలాగలవు. (క్రియలు స్వరూ 
పముచేత క్తేశదుఃఖకరములై ననూ మనోభావనచే వాటిని సుఖమని తలచి 
అనుభవించుచున్నాడు. ఇట్టి సుఖము (భ్రాంతిగాక వా_స్తవ మెట్ల్టగును?. . 
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ఇట్టిదానిని నివృత్తిచేసుకుని నేను ఎప్పటికినీ (శాశ్వతముగా . సుఖ 

ముగా యుండు మార్గము యున్నదా ? అట్టిది ఏది? అని వివేకము. గలిగి 

నప్పుడు ఈ (బ్రహ్మవిద్య యనునది అట్టి ముముకుజీవునకు ఆవశ్యకమై 

సెన్నిధివంటిదిగ నుండును. నిత్యసుఖము కావలెననికోరు జీవునకు ఈ 

ట్రహ్మవిద్యతప్ప వేరు శరణ్యములేదు. ఈ (బ్రహ్మజ్ఞానము దాని మహిమచే 

జీవనికి ఇహమందు వారివారి (ప్రారబ్దక ర్మనుబట్టి అనుభవసుఖానుభూతిని , 

పరమందు స్వస్వరూప సుఖప్రా ప్రిని కలుగజేయును. కాన ఈ విద్య జీవునికి 

ఇహపరసుఖసాధన మగుచున్నది. కనుకనే దీనిని గీతాచార్యుడై న భగవంతుడు 
(బహ్మవిద్యయనియు, మోక్షోపాయమనియుగూడ చెప్పుచున్నారు. 

———— ననన ననానానానవు. 

బ్రహ్మవిద్యా శ్రైస్ట్యము 
సర్వశాస్త్రములకన్నను ఈ (బహ్మవిద్యనుతెలుపు వేదాన్తాస్త్రము 

పరమోత్క్యష్టమెనదని విద్వాంసులందరిచేతను [గహింపబడుచున్నది. రాజ 

విద్యాధ్యాయములో నిరూపించిన రాజవిద్య యిదియే. ఇది అనుభవళాస్త్రము. 

అనగా ఇతర శాస్త్రములవలె ఇది అంగముగాక అంగి యగుచున్నది. తక్కిన 

షట్నాస్తాిదులును ఈ శాస్త్రరాజమునకు అంగములే యగుచున్నవి. ఏలనన 

ఈ శాస్త్రపయోజన పర్యవసానము స్వానుభవములోనే ముఖ్యముగాని 

తదితర ప్రయోజనములు గౌణానుషంగికములు. ఈ "వేదాన్త, త_త్త్వ్వళాస్త్రము 

లను రెంటిని ఈషద్భిన్నములనుగా' (గహించినను వేదా _న్లశాస్ర్ర ప్రయోజనము 

త_త్త్వనిరూపణమేగాన త_త్త్వ, 'వేదా_న్తశాస్త్రములు ఐక్యము (అవినాభా వము) 
గలవి యగుచున్నవి. త_త్తమనగా యథార్థము. అట్టి యథార్థ జ్జాస 

స్వరూపము (పతివారికిస్నీ స్వన్వరూపమె యగుచున్నది. ఇట్లవారి స్వస్వరూప 

మును (వాంతియుతు డై న బీవుడు మరచి సంసారదుఃఖమును పొందుచున్నాడు. 

గనుక తద్దుఃఖ నివారణోపాయమును శాస్త్రము కారుణ్యముతో బోధించు 



(బహ్మావిద్యానుసన్దాన దర్పణం 

ది. ఈ బోధయే (బహ్మవిద్య---దీనిని పొందుటకే (బహ్మావిద్యాను 

ానమును నిరంతరము అవగతిపర్యంతము ఆచరించ వలసియున్నదని 

గ్యచార్యుల వచనములు, (తుతిస్మృతులు ఘోషించుచున్నవి. ఇది 

తయు స్వసుఖప్రా ప్తికేగాని, అన్యులకు కాదు. ఈ స్వసుఖము అన్యాను 

ఘువల కలుగునధికాదు. స్వానుభవముచేతనే కలుగునుగాని, కవల శాస్త్ర 

డిత్యముచే పొందదగినది కాదని 

అనుభూతింవినామూఢో వృథా బహ్మణి మోదతే। 

(పతిబింబితశాఖాగ ఫలాస్వాదన మోదవత్ ॥ 

శా అనుభవములేని మూర్భుడు జలాదులయందు (ప్రతిబింబించిన కొమ్మల 

నున్న ఫలములనుండి ఆస్వాదసుఖము ననుభవిం చిన ట్లు మిథ్యయైన 

శృస్వాదముచే తృ ప్రిపడుచున్నాడని శంకరభవత్పాదులు చెప్పుచున్నారు. 

ఈ మనన, నిరూపణ, [బహ్మావిద్యానుసంధానములు కేవల పఠనముల 
పూర్తి ప్రయోజనకారులు కాజాలవు. లౌకికవిషయ (గహణములాగున 

బిహ్మవిద్య ఇంద్రియ గ్రాహ్యము కాదు. షష్టేన్టియమైన సంస్కృత 
స్పుచే నొకసారి (గ్రహించిననూ ఆ (గహణము ఫలకారి కాజాలదు. 

ఏచేతననగా ఈ యవిద్య అనాదిగా మనలను ఆ(శయించుకొనియున్నది. 

 వెళ్ళగొట్టుట బహుకష్టసాధ్యము.  దీర్ల(ప్రబలరోగము అల్పచికిత్స 
కాలములకు పోనటుల ఈ జగత్పత్యత్వ భ్రాంతి అనాద్యవిద్యా కల్పితము 
క ఈ యవిద్య సంతళానుసంధాన నిరంతరదీక్ష సతతాభ్యాసములతోగాని 

ర్తించదు. ఈ దృశ్య (భ్రాంతి కుపాదానమైన అజ్ఞానము నశించినగాని 

్పత్యత్వ భ్రాంతి నివర్తించదు. ఈ యజ్ఞానము 'నశించుటకు అధిష్టాన 
త్కారమే కావలయును, ఎట్ట న సర్ప(భ్రాంతికి అధిస్టానమైన రజ్జువును 
)నప్పుడుగదా మనలకు సర్ప భ్రాంతి భయములు నశించును. అవే 
౨కు ఈ దృళ్యదుఃథాదులు తగ్గవలెనన్న + ఈ * దృశ్యాధిష్టానమైన శుహ్మ 
నమే కావలయును. 
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శో (భ్రాంతిమా(త్రమిదంవిద్వన్ : విశ్వం (దహ్మణికల్చితమ్। 

విద్ధియస్మా_్వయంవిశ్వం (బ్రహ్మజ్ఞానేన బాధ్యతే॥ 

శో|| శు కిజానాద్యథారూప్యం రజుజ్తానాద్యథో రగః। 
వః జ క 

తథాధిష్టాన త(దృృహ్మజ్ఞానాద్వి శ్వం నదృశ్యతే॥ 

శో అధిషానాదర్శనత ఏవ విశ్వ భమస్సతామ్। 
C౧ © . 

తస్మిన్ దృ ష్టై జగ(ద్భాన్సి ర్హూరాదేవ పలాయ తే॥ 

అని శంకరభగవత్సాదుల వచనములు పైన నిరూపించిన యర్హమునే చెప్పు 

చున్నవి. ఒక్క (బహ్మజ్ఞానమువల్ల తప్ప దృశ్యమును బాధించుటకు వీలు 

కాదు. ఎందుకనగా-__సర్ప భ్రాంతికి రజ్జువు అధిష్టాన మైనట్లు మనలకు ఈ 

దృశ్య(భ్రాంతి (బహ్మాధిష్టానమునందే కలుగుచున్నది. అధిష్టానజ్ఞానము 

కలిగినగాని అధ్య _స్తము _.నివ్నర్సింపదు. అనగా మిథ్యాత్వబుద్ధి కలుగదు. 

ఇట్ట మిధ్యాత్వబుద్ది రజ్ఞాసర్బ దృష్టా_న్తమందు తేలికగా కలుగవచ్చును. 

ఎందుచేతననగా___అచట సర్పమున కధిష్టానమైన రజ్జువు ఇం[దియగాహ్య 

మైన వ్యావహారిక సత్యము. గాన దానిని _సకాశాదుల సహాయముచే సులభ 

ముగా [గహించవచ్చును. ఈ దృుశ్యాధిస్థానమైన (బహ్మ ఇం[దియగహణా 

తీతమై పారమార్థిక సత్యవస్తువుగనుక దానిని తేలికగా (గ్రహించలేక ఈ 

దృశ్య(భాంతి అనాది జన్మసరంపరగా వచ్చుచున్నది. ఈ దృశ్యాధిషాన మైన 

(బహ్మ అమూ _రముగూడనె నె యున్నది. గాన దీనిని దీర ర్రకాలాభ్యాసమువల్ల 

గలిగిన అనుభవమువల్ల నే (గహించవచ్చునుగాని కేవల శబ్ద శ్రవణ పఠన 

ములచే వ్యావహారిక. సాధనములతో పొందజాలము. అందుచేతనే ఈ (బహ్మ 

విద్యాసం(ప్రదాయమందు అనుభవాభ్యాసములకు (ప్రాధాన్యము నిచ్చియున్నారు. 

ఈ (బహ్మవ స్తువు స్వానుభవమువల్ల నే పొందవలసినదిగాని, అన్యథాసిద్దించు 

నది కాదు. ఇట్టి (బహ్మవస్తువు లక్షణరహిత మైనను మన అనుభవములోనున్న 

తల్ల క్షణములను ఉపలక్షణములుగా (గహించి “ఏక మేవాద్వితీయం'” అను 

మొదలగు వాక్యముల న్నాశయించి - అన్వయవ్యతిరేక వివేచనానుసంధానము 
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లను చేయవలయును ఇందుకొరకే జగద్గురువులై న 'శంకరభగవత్సాదులు 
ఇట్టి అనుసంధాన వాక్యములను, ' శబ్దములను వివేకచూడామణి, ఉపదేశ 
నాహస్రి మొదలగు (గ్రంథములయందు  తెలుపుచున్నారు.. (శ్రీ వసిష్ట 
భగవానులుగూడ యోగవాసిష్టమునందు - అనుసంధాన సౌలభ్యమునకు వివిధో 
పాయములను బోధించియున్నా రు. ఇట్లు తెలుపబడిన అనుసంధానములను 

కేవల శబ్బోచ్చారణమా త్రములచేగాక, అట్టి ప్రతిశబ్దముయొక్క అర్థన్వరూవ 

ములను బాగుగా మనో గోచరముచేనుకొని + అన్యచి త్తు తులుగాక అట్టి సద్వస్తువై న 
(బ్రహ్మ తానేనని, (ప్రీతినిశ్సాయములతో (ప్రతిబంధ నివృ త్రిసర్యంతము అనగా 
ఫలావగతిపర్యంతము మనన నిదిధ్యసనాదులను చేయుచుండిన తదనుభవ 
లాభము తప్పక కలుగును. ఇందుచేతనే ఈ బ్రహ్యావిద్య అనుభవ వేద్య 

మని: చెప్పుదురు. 

ఇంకనూ ఈ వేదాంతశాస్త్రమునుగురించి ల్ల వశిషమహాముని యిటు 
WY అ (సః ౧ 

తెలుపుచున్నారు: - 

శో కించిత్సంస్క. ఎ్రతబుద్దీనాం (శుతంశాస్త్రమిదం యథా! 

మౌర్థ్యాపహం తథా శాస్త్ర మన్యదస్తి సి నకించన॥ 

అనగా కొంచమైననూ చి త్తసంస్కారము. గలవారలకు ఈ వేదాంతశాస్త్రము 
మౌఢ్యమును. బోగొట్టునట్లు మరియొకశాస్త్ర మేదియును చేయలేదు అనగా 
ఉపకరించదు. అని భగవత్స్వరూపుడై న వళిష్టులవారే చెప్పుచున్నారుగావున_ 
సుఖముకోరు"(ప్రతిమానవునకున్నూ యీ చేదాంతశా ప్రజ్ఞానము అమృతము 
వంటిది. నిత్య నిరతిశయ సుఖ(ప్రా ప్రికి యింతకన్న వేరు సాధనలేదు. ఇది 
పరమ, శేయోదాదుకము.. - 

బ్రహ్మవిధ్యానుసంథా థానమునకు__. చేద ప్రమాణమును శిరసావహించిన. 
అదై పతశా స్త్రమే. ఆధారము. స్మపామాణిక, నయు కర, సూక్ష్మబుద్దితో 
(గ్రహించిన దీనికన్న ఇహపర (ప్రత్యక్షసుఖసాధన సిద్దాన్ల మితరమేదియును 
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ఏవేకులకు గోచరించుటలేడు. -ఇది అతిగంభీఠ, సాహస, పరమోత్కష్ష 

సిద్దాన్సము. ఇట్టి అదై ్వతసిద్ధాంతము వేదమునే పరమాధారముగా తీసికొని 

అదై పతమందే దాని తాత్సర్యమును ఉప్మక మోపసంహోరాది షడ్విధ తాత్పర్య 

లింగములతో నిరూపించి ఫలదశయందు ఈవేదములనే “య్యత్రవేదా అవేదా 
భవ ని” అని చెప్పుచు త్యజించియున్నది. 'వేదావళ్యకతనుగూడా వదలివేసిన 
ఆస్తిక దర్శనములలో ఇదియొక్క-టియేగాని రెండవదిలేదు అనగా అదై ్వత 

మోక్షస్వరూపము ఇట్టి స్వతంత్రమైన దై పరా పేక్షాళపాతమైన . సర్వోత్క- ఎప 

స్వరూపము. ఇదియే దృశ్యరహిత_ సర్వాధిష్టాన-.. స్వ (ప్రకాశ అఖండ. 

పరిపూర్ణ చై తన్యస్వరూపమై యున్నది... ఇట్టిది 'అద్వితీయము, నిరుప 
మానముగాన. ఇట్టి స్థితిని నిరూపించుటకు _స్వానుభవముతస్ప _తదితర 

మేమియూ లేదు--ఉండదు. ఇట్టి స్వరూపము. స్వస్వరూవానుభవము వల్ల గాని 

ఇతరవిధమున ఇట్టదియని నిరూపించుటకు . ' ఉపయోగించె 'పదార్థముండుట 

అసం భవము. కనుకనే అట్టిస్టిి యెట్టిదనిన. గయ్మతవేదా అచేదాభవని. 2 

అని అట్టి 'న్వస్వరూవమోక్షస్తితిని కలుగజేసి. వేదముకూడ లేనిదే యగు 

చున్నది. గనుక ఈ యది. దైవ్రతసిద్దాంత మొక్క_టియే సర్వోత్కృష్ష సర్వ 

స్వతంత్ర అద్వితీయ సిద్ధాంత మని (గ్రహించక. తప్పదు. 

ఆత్మా ్కనాత్మాధ్యాస స - నిరూపణ 

జీవునకు కలిగే అధ్యాసములు అహం, ఇదం, మమేదం అని మూడు 

విధములుగ (ప్రసిద్దములై యున్నవి. ఇవి ఎట్లు కలుగుచున్నవని తెలిసికొన్న 
గాని అట్టి యధ్యాసములను నిర్మూలనము జేయుటకు. సులభముగా నుండదు. 

గాన ముముక్షువునకు వీటి విచారము అత్యోవశ్యకమై యున్నది. కాని వాటి 

విచారము నిచట (శుతివాక్యముల ననుసరించి చేయుదుము. 
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కస్య పూర్ణమదః పూర్ణ మిదం పూర్జ్ణాత్ప్చూర్జ ముదచ్వ తే, పూర్ణ స్వ పూర్ణ 

మాదాయ పూర్ణ మే వావశిష్యతే” అని ఒక (కుతి, అది (దహ్మహూర్ణ ము, 

ఈ సర్వదృశ్యము పూర్ణము, పూర్ణ మువల్లనే యీ జగత్తు పరిపూర్ణమై 

యున్నది, ఈ పూర్ణము. పూర్ణ మునుండియే: వచ్చినది, చివరకు పూర్ణ మే 

మిగులునని చెప్పుచున్నది. “ఏక మేవా వాద్వితీయం ” అని ఇంకొక (తతి 

వాక్యము. అది .(బహ్మ అద్వితీయమెనదని _ చెప్పుచున్నది. “అహం 

(బహ్మస్మి” అని మరియొక వాక్యము. అది అహం అను నేను (బహ్మాను 

అని చెప్పుచున్నది. కాని ఈ అహం అను (ప్రతీతిలో గోచరించువస్తువు 

పూర్ణ మై అద్వితీయమై ఉండవలయునుగాని సద్వితీయమై యుండుటకు వీలు 

లేదు. కాని సర్వులకు స్ఫురించుచున్న అహం నేను అని కలుగు (ప్రత్యయము 

తనకంటే భిన్నమైన సర్వమును నిషేధించి తననుమా(త్రము విషయీక 

రించును. ఇలా గు_ర్జించుట రెండవపదార్థమున్నప్పుడే దానిని నిషేధించి 
తనను విషయీకరించుటకు . శక్యము కాని (శుతి మాత్రము “నేహనానా స్తి 
కించన”. “సర్వంఖిల్విదం. (బహ్మ” “తత్త్వమసి” అనగా (బహ్మేతర 

మెదీయు లేదనిన్ని, అగవడుద్భ శ్యమంతయు [బహ్మయే అనిన్నీ, ఆ (బహ్మ 

సీవే అనియు చెప్పుచున్నది. ఐనను మనలకు భిన్నత్వ. ద్వితీయత్వములు 

స్ఫురించుచు (ప్రతియొక్క జీవుడు నేను అహం అని తలచుచు భేదమును 
అనుభవించుచున్నాడు. (శుతిపామాణ్యమునుబట్టి యో ద్వితీయపదార్థభా నము 

(భాంతియనియే చెప్పవలయునుగదా ! ఇట్టి (థాంతి కలుగుటకు కారణమును, 

మనకు కలుగుచున్న అనుభవములను పరిశీలించుకొని నిశ్చాయింపవలసి 

యున్నది. అది యెట్ల నగా- శుతివాక్యము అ(పమాణమగుటకు సాధ్యము 

లేదు గనుక మన యనుభవమును ।శుతివాక్యానుగుణముగ అన్వయించ 

వలయును గాని [శ్రుతి వాక్యమును అ(పమాణము చేయుటకు వీలులేదు. 

కనుక మనలోయున్న (ప్రత్యగాత్మకే మనలోని అంతఃకరణ సాన్నిధ్యము 
నలన పీ రిరువురకు అన్యోన్యాధ్యాసమని అనుభవమునుబట్టి కల్పించవలసి 
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యున్నది. ఇట్టి యధ్యాస అనాదిగానున్నది. దానిని తొలగించి మనమే 

(పయత్నముతో ఏకత్వమును పరిపూర్ణ త్వమును (గహించవలసి యున్నది. 

అహం నేను అను (పత్యయములో భాసించు భిన్నత్వ క_ర్పుత్వ భో _క్తృుత్వ 

ములు మనలోనున్న స్వపకాశ సాకీదై తన్యమైన (పత్యగాత్మకే అంతః 

కరణ నాన్నిధ్యమువల్ల కల్పితముగా కలుగుచున్నట్లు పూర్వాచార్యులు నిశ్చ 

యించి చెప్పుచున్నారు. కనుక అహం నేను అను (ప్రత్యయమును కేవల సాక్షి 

స్వరూపముగా (గహించి జడమైన అంత ః$కరణధర్మములై న క_ర్పుత్వాదులు 

తనవికావని తెలిసికొనవలయును. అప్పుడు తను సాక్షిమా|త్రుడుగా మిగులును. 

దీనినే... 

: శో అంత ఃకరణసం బంధా దవశిే ఇచిదాత్మని। 

అని శంకరభ గనత్సాదులు చెప్పుచున్నారు. 

ఇమే యీ (ప్రత్యగాత్మ దృశ్యవ స్తుసముదాయమువల్ల అంతఃకరణము 

నకు కలుగు ఉపకారాపకారములను తనవిగా(గహిాంచి ఇదినాది మమేదం 

అని తలచుచున్నాడు. కాని ఈ ఇదం మమేదములు రెండును తన స్వరూప 

మునే (భాంతిచే జగత్తుగా (గహించుచున్నాడు. దీనిని బట్టియే ఇదం, ఇదం, 

ఇది, ఇది, ఇదినేను, ఇదివెండి, ఇది (తాడు అని సర్వవిషయములయందును 

తన స్వరూపమైన అధిష్టానమును స్మరించుచు దానియందు. భాంతిని పొందు 

చున్నాడు ఇట్టి (భాంతిని తొలగించుకొని తన సత్యస్వరూపమును యథార్డ 

ముగా (గహించి దానిని అనుభవించుటయే ముముక్షువునకు ఆవశ్యకమె 

యున్నది. ఇదియే మోక్షస్వరూపము. ఐనను ఇది అనుకొన్నంత సులభ 

ముగా పొందబడునది కాదు. ఏలనన ఈ అనాది అవిద్యా కామకర్మములు 

జీవుని జన్మపరంపరలో అనువ_ర్రించుచు. వీనిని (భ్రాంతియుతునిగా చేయు 
చున్నవి. ఒకానొక సుకృత జీవునిచే ఇట్టి విచారముచేయబడి స్వస్వరూపము 

(గహింపబడినదై నను ఇట్ట ఏకత్వ పరిపూర్ణ త్వముల జ్ఞానమందు (పీతి నిశ్చ 

యములు కలుగుటలేదు.. ఇట్టి పీతినిశ్చయజ్ఞా నమును" బహుకాలాభ్యాసముచే 
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సంపాదించినను అయ్యది పరోక్షజ్ఞానముగానే యుండునుగాని అపరోక్షము 
గాజాలదు. ఇందుకుగాను |క్రుతియు_క్తివివేచన (శవణమననములచే (గహించి 

తన స్వరూపమును ముముక్షువై నవాడు ఫలావగతిపర్యంతము సతతానుసంధా 
నము చేయుచుండవలయును. 

ఈ(గంధథ నామమునుబట్టి పాఠకులకు ఇట్లు ఒకేవిషయమునుగూర్చి 

పునఃపునః విమర్శించుటయు, విమర్శించు విషయముగూడ (గంథమున 

కప్రస్తుతమని శంకకలుగవచ్చు. కానీ ముముకువునకు సిద్దా _న్హదార్హ్యముకొరకు 

ఈ విషయము వృ త్తిగోచరమగుటకున్నూ దీని యావళ్యకత యుండును. 

(భమనివృ త్తిని, సిద్ధాంత దార మును, ఏిషయ(గహణమును పొందగోరు 

ముముతువునకు ఇట్టి విచారణావ శ్యకత చాలాయుండును. ముముకువున క్రై నను 

ఈ యనాద్యవిద్యానివృ త్తి తి పర్యంతము (బ్రహ్మవిద్యానుసంధానము విధియె 

యున్నది. ఇట్టి అనుసంధానమును కేవల వాగూపముతోగాక మనోగోచర 

ముగా చేయుట శీఘఫల(స్రదము., కనుక విషయము వృ త్రిగోదరమగుటకు 

విచారణ, సతతానుసంధానములు విధిగా కావలయునని (గహింతురుగాక___ 

ఇట్టి జ్ఞానసిద్ధి చిరకాలానుసంధానముచేత గాని కలుగదని “అనేక జన్మసంసిద్ద 

స్పతోయాతి పరాంగతిమ్” అని గీతావచనము తెలుపుచున్నది. 

సర్గదృశ్యాధిజ్ఞాన నిరూపణ థ్రే | 

ఎచ్చుటవై నను (భాంతికల్పిత పదార్లములన్నియు యధారజానమువల నే 
యా థి 6 కా రా 

నివ _ర్తించునుగాని, అన్యధాకాదు. (భాంతియనగా మూలాజ్ఞానము. అది చిత్త 

శుద్దిని సంపాదించి (శుతియు క్యునుభవములతో జేసిన (శవణమనననిది ధ్యస 
నములచేగాని నివృ త్తముగాదు. ఇచట. మనకు రజ్ఞావుయందుకలిగిన సర్చ 
(భాంతి యెట్టిదని విచారింతము. ఈ సర్పాకారమంతయు ఒక్క-టియైన రజ్జువు 

నందే వివిధావయవములతో తోచుచున్నది. అవయవములనగా తల, పడగ, 
నాలుక, చారలు మొదలై నవి. ఇవియన్నియు మనమనస్సులో యున్న విగాన 
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నిచట కలిగినవి ఇన్నీ మనమనస్సులో యుండినగాని మనకు సర్పజ్ఞానము 

కలుగదు. సర్పము ఈవిధముగాయుండునని పూర్వవాసన మనకు యున్నం 

దున అపై కనబడుచున్నది. కాని యిది అవా _స్తవజ్ఞానము---అజ్జాన ఫలము. 

అజ్ఞాన ఫల మెప్పుడును అవా _స్తవికముగానే యుండును, ఐనను ఈ యజ్ఞానము 

అనాదిగా మనలకు జన్మపరంపరలందు వచ్చుచున్నందున ఈ అవిద్యా (పభా 

వమునల్ల సంస్కారమెర్పడి ఆ యొక్కటిమైన (బహ్మవ స్తువును మన 

వాసనానుకూలగ (ప్రపంచదృష్టిత్ అనేకవిధములుగ చూచుచున్నాముగాని 

వాస్తవములో ఆ _బహ్మేతర మేదియునులేదు. పూర్వపూర్వవాసనాసంన్కా- 

రములు ఉత్తరో త్తరవాసనా సంపర్క-ములకు హేతువగుచున్నవి. అధిష్షాన 

మును విడిచి అధ్య _స్తముండుటకు వీలుకాదు. ఎట్ల న---రజ్జువు ఎంత 

యున్నదో సర్పము అంత్మేపకాశించునుగాని, ఎక్కువగాని, తక్కువగాని 

యుండదు. ఈ సర్బాధిషాన మైన రజ్ఞావు కొంత తెలిసి కొంత తెలియక ఉండు 

టకు వీలులేదు. తెలిసిన అంతా తాడుగా తెలియును. లేనిచో అంతయూ 

సర్పముగా తెలియును. ఇ్లే బహ్మయందు మనలకు అజ్ఞానమను అంధ 

కారముచే ఈ సర్య(పపంచము భాసించుచున్నది. గాని విచారణ చేసిచూచిన 

ఇందు సత్యమునకు నిలచు పదార్గమేదియును లేదు. అధిష్టాన ములేక 

అధ్య స్త సము కలుగుటకు వీలులేదు. నిరధిష్టాన మైన భ్రాంతి కలుగుటకు పీలు 

లేదు. సర్వత (భాంతిలో అధిష్ఞానము సత్యముగను, అధ్య స్తము అసత్య 

మెనదిగను ఉండును. ఇది నియమము. (శుతి మనలకు “(భఛాంతిమా(క 

మిదంసర్వం అదైైతం సరమార్ధతః అని తెలుపుచున్నది. గాన మనలకు 

కనిపించు ఈ సర్వదృశ్యమునకున్ను అధిష్టానముండవలయునుగదా ! ఇట్టి 

సత్యమైన సర్వాధిష్టాన మేది ? అని మనము విచారించిన, (శ్రుతి “ఐత దాత్మ్య 

మిదగ్ం సర్వం” __ (సఇదం సర్వం) అని శుతిమాత సిద్దా న్త్వముజేసి 

మనలకు తెలుపుచున్నది. గాన (బహ్మయే యూ సర్వద్భృుశ్యమునకు అధిష్ఞాన 

మనుట లోగాని. ఈ సర్వదృశ్యము (బహ్మయందు అధ్య స్తము (వివరము 

అనుటలోగాని ఎంతమా[త్రము సందేహము లేదు. ఈ (బ్రహ్మ మనకగపడుట 
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లేదే యని శంకింప నక్కరలేదు. లోకమందున్న వస్తువు సత్యమైనను (ప్రతి 
దిన్నీ 'మనలకు ఎప్పుడును కనపడవలెనను. నియమము లేదు. లోకములో 

ఎన్నీ వ్యవహార సత్యవస్తువులున్నను, అవి అన్నియు మనకగపడుట లేదు. 

అగపడక పోవుటకు కారణములనేకములు కలవు. సాధారణముగ శకి, (ప్రయ 
త్నలోపములని తలంతురుగాని, అట్టి లోపములను తీర్చినను కనబడనివి 

చాలా ఉన్నవి. అట్టి వస్తువులను మనము బుద్దిచె ఉన్నవని గిహించి వ్యవ 

హారము చేయుచున్నాము. వాటి లాభమును పొందుచున్నాము. అన్తై ఈ 

సర్వదృశ్య, వాస్తవత నెరుంగుటకు ఈ (బహ్మవస్తువునుగూడ శుతిప్రామా 

ణ్యమును సంపాదించి బుద్ధి వృతి చేతనే (గహించి అట్టి లాభమును, అనగా 

తనసత్య స్వరూపమును ముముక్షువై నవాడు పొందవలసి యున్నది. దానికి 
గాను కల్పిత మైనను, మనము ఈయంతఃకరణవృ_త్తిసాహాయ్యమును [పయత్న 

ముచే సంపాదించవలసి యున్నది లేనిచో మనలను అనాదిగా ఆ(శయించి 

యున్న వాసనా సంస్కారములే సంసార దుఃఖమును కల్పించుచుండును. 

ఈ విషయమును గురించి వాసనా నిరూపణ (పకరణమందు విపులముగా 

విమర్శించి యుంటిమి. గాన వాసనానిరూపణములో తెలిపిన విధమున సర్వ 

ప్రయత్నములచే అనగా తత్త వజ్గానమును సంపాదించి ఈ దృశ్యమంతయు 

మిథ్యయని నిశ్చయముగా గ్రహించిన శెషించునది జ్ఞానమొక్క- చే. ఇదియే 

సత్యము, అనంతమగు సద్వస్తువు, సర్వాధిష్ఞానము, బ్రహ్మ. ఇట్టి సత్యపదార్థ 

మును తెలుసుకొని అనుభవము పొందిన మహనీయుడు [బహ్మ స్వరూపుడే 

యగునని “బ్రహ్మవిదృహ్మైవభవతి” అని (శుతి చెప్పుచున్నది. 

అధిషానాధ్వస్తములు 

అధ్యస్తములు ఎప్పుడునూ అధిష్టానమును విడిచి వేరుగా నుండు 

టకు వీలులేదు. ఇది నియమము: ఇందులో అధిష్టాన మెప్సుడును' సత్యమైన 
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దిగానున్న అధ్య స్తము కల్చితమై అవాస్తవమైనదిగా నుండును. ఇట్టి కల్పిత: 

ములలో (భాంతి కల్పితములనియు, బుద్ది పూర్వక కల్పితములనియు రెండు 

విధము లున్నవి. ఎట్టున్న నూ కల్పితమనునది ఎప్పటి కై ననూ అవాస వము 

కావలసినదే కాని యెంతకాలమున్ననూ కల్పితము వాస్కనమగుటకు వీలు 

లేదు. అదె ద్వైత సిద్దాంతానునారము (బహ్మఅధిజ్టానము, వాస్తవము. స్వ శరీర 

సర్వద్భ శ్యములు అధ్య స సములు, కల్పితములు. ఈ కల్పిత మెట్టిదనగా జీవుని 

అనాది ఆవిద్యాభాంతిచే యీ దృశ్యమంతయూ సత్యమైన అఖండాద్వితీయ 

[బహ్మయం దీ కల్లుచున్నది. ఎట్ల న రజ్జువయందు మందాంధకారములో 

కలుగుచున్న సర్బ (భ్రాంతి లాగున అనగా జీవుని అనాది అవిద్యయను మందాం 

ధకారముచే సత్యవస్తువై న ఆ అఖండ పరిపూర్ణ (బహ్మపదార్థమం'దే యీస్వ 

శరీర సర్వదృశ్య నానాత్వములు కనబడుచున్నవి గాని వాస్తవముగ 

ఈ దృశ్యమనునది వేరేమియు సత్యముగ లేదని అదై షత సిద్దాంతము 

తెలుపుచున్నది. లోకమునందు మానవులు వసు స్తు సత్యజ్ఞానముచే సుఖలాభము 

లను, వసుువుయొక్క- అయథార్డ జ్ఞానముచే నష్టదుఃఖములను పొందుచున్న 

విషయము అందరకును తెలిసినదే. ఇట్టుండ 'జీవుడు (భాంతిచే వ్యామోహి 

తుడై సత్యము కౌనిదానిని సత్యముగా దలచుచు అనగా ఈస్వ శరీర సర్వ 

దృశ్యనానాత్వమునే వాస్తవమని నమ్మి దృశ్య భిన్న భిన్నత్వములుండుటచే 

తన కర త్వభోక, త్వాదులను కల్పించుకొని తాత్మా_లికానుభవములను 

చేయుచూ దృశ్యదుఃఖమును పొందుచున్నాడు. కాని తనకు కలుగుచున్న 

ఈ సంసార దుఃఖమంతయు కల్పితమునుంచి వచ్చినది గాని వాస్త్రవమెనది 

కాదు అను వివేకములేక _ అజ్ఞానముచే జీవుడు దుఃఖితు డగుచున్నాడు. 

యిప్పుడు తను పొందుచున్న ఈ దుఃఖము ఆగంతుకము, కల్పితము అనిన్నీ 

తనకు సహజమైనది కాదనిన్నీ [గహించలెకున్నాడు. జీవుడు తన అనుభవ 

మునుబట్టి చూచిననూ ఈ కనబడుచున్న దృశ్యమందేదియునూ పరమార్థ 

సత్యమైన దేశ, కాల, వస్తువులు అవస్థాత9య, అబాధితమైన 

లక్ష్షణములకు నిలుచుఏ లేదు. దృశ్యమందు, తి పదార్థమును 
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షడ్చావవికారములను పొందుచూ అంతమగుచునే యున్నది. అయిననూ అంద 

రకును తెలిసినదానిలో ఒక్కటి మా(త్రమట్టుగాక పయిలక్షణములకు నిల 

బడుచు సర్వదా గోచరించుచున్నది. అది యేది యనిన అహం, నేను అని 

(పతివారిచేతను అనుభవింపబడుచున్నదియే. ఎవ్వరును యీనేను అను తనను 

ఎరుగననికాని, తానులేననికాని, చెప్పుట లేదు. చెప్పుటకు వీలులేదు. ఇది 

అంతయూ సయుకి,కముగ అహం వివేచనయందును సందర్భమునుబట్టి 
యితర నిరూపణలయందుగూడ విపులముగా విమర్శించి యుంటిమి. కాన 

దానిని గుర్తెరిగి అహం, నేను అను (ప్రతీతి ఇతరద్భశ్యపదార్థములవలె గాక 

నేను అను తనను సర్వదా సర్వకాల సర్వావస్టలయం దును నిత్యముగా జీవుడు 

యనుభవించుచున్నాడు. ఈనేను అను ఒక్క-పదార్థమే సర్వజీవులచేతనూ 

భిన్న భిన్ననామములతో అనుభవింపబడుచున్నది. ఇదిలేని దేశ, కాల, వస్తు, 

అవస్థలు యెప్పుడును యెక్కూడను వుండుటలేదు. అబట్లియెడ యీ అహం నేను 

అను దీని స్వభావమెట్టిదియై యుండవలయును. ఈ నేను అనునది ఒక్క 

టియా, భిన్న భిన్నములా యను విషయమును (శుతి, యు క్తి, అనుభవము 

లతో ఒక్కటియే యని లోగడ నిశ్చయించి. యుంటిమి. ఇట్టి ఒక్కటియైన 
నిత్యపదార్థమునే సర్వజీవులునూ నేను, నేనను బుద్దితో పరిచ్చిన్న భిన్న భిన్న 

యుపాధులు (గ్రహించి తమ అనుభవములను పొందుచున్నారు. ఇట్టి క్షానాను 

భవములను కల్పితమనియెగదా నిశ్చయించ వలసియున్నది. ఈ కల్చితము 

నకు అధిష్టానమేదో యొకటి యుండితీరవలయును గదా. “సతికుడ్యే చిత) 

కర్మాణి” అనున్యాయము చొప్పున గోడయుండినగదా చిత్రములు (వాయు 

టకు సాధ్యమగును. గోడేలేనిది (వాయబడు చిత్రము లుండుట యెట్టుసంభ 

వము, అందులో ఒక్కటియైన గోడయందు చి(త్రకారుని సామర్హ మునుబట్టి 

అనేక చిత్రములనై నను వాగయవచ్చును గదా. ఇ'పే యా మాయ (అనాది 

అవిద్భ్రగూడ  యొకనిపుణ, చిత్రకారుని వంటిది. ఇదియే ఒక్కటియైన 

_బహ్మాధిజ్ఞానమందు. అనేక దృశ్వములను కల్పన చేయుచున్నది. ఇట్టి 

కల్పనాదృశ్యమే జీవానుభవములకు తాత్కాలికాధార మగుచున్నది. ఇదియే 
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అవిద్య, అజ్ఞానము. ఇది కల్పితము గనుక జీవుడు యిట్టి అజ్ఞానమును 

పోగొట్టుకొని వాస్తవముగ జగదాధిష్థానము తానని తెలుసుకొనినయెడల తన. 

యందే అధ్య _స్తమె యిప్పుడు తనకు భాింతిచే కలుగుచున్న సాంసారిక 

దుఃఖములు తగ్గుచు కాలక్రమేణ తనజ్జ్ఞానదార్హ మునుబట్టి అజ్ఞానము నశించి 

వాస్తృవమెన తన అధిష్టానస్వరూప జ్ఞానము పొందును. ఈ అధిష్టాన మే 

(పత్యగాత్మగాను, పరమాత్మగాను, సర్వాత్మగాను తెలియబడుచు సర్వమును 

తానేయగుచున్నాడు. అప్పుడు యీ దృశ్య భిన్న భిన్నత్వములు: వికారిత్వ 

ములు, మిథ్యయె అహం, నెను అను తాను అద్వితీయ అఖండ పరిపూర్ణుడుగ 

శేషించును. ఇదియే అధిష్టాన జ్ఞానము. 

ఇదియే జీవుని వాస వ స్వస్వరూప జ్ఞానము. ఇట్లి జానమే ముకి, 
- ఎం గ & టె ఇ ఎం 

మోక్షమని తెలియుచున్నది. దీనినే 

శొ॥ అధిషానే పరిజ్తాతే సచ్చిదానంద లక్షణే। ” 
౧ 9 షః | 

(ఐహ్మైవ సకలం విశ్వం భోక్సృ్రభోగ్యాది లక్షణ మ్॥ 

ఈ జగ(ద్భాంతికి కారణమైన సచ్చిడానందలక్షణములుగల (బహ్మాధి 

స్థానమును తెలుసుకొనిన యెడల కర్శత్వాధ్యాసము నశించి. అధ్య_స్తమగు 
యీ సకల దృశ్యమును [బహ్మరూపమున తానే యని తెలిసికొనును, అని 

శంకరభగవత్సాదులు తెలుపుచున్నారు. 

సంనారాసారతా నిరూపణ 

సంసార మనగా “సం, సరతీతిసంనసారః” వాస, వమునుండి (తిప్పునది 

(మరలించునది) కావున సంసారము అని తెలియుచున్నది. మనకు కలుగు 
చున్న సంసారదుఃఖమంతయును దీనినిబట్లియే కలుగుచున్నది. అనగా 

ఈమిథ్యారూపమైన సర్వదృృశ్యము వా_స్తవమని తలచి సంస కిని పొందు 
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చున్నాము. ఇట్ట సంసక్తి ముఖ్యముగా అహం__మమేదం_నేను-నాది అని 

కలుగుచున్నది. ఇందలి అహం నేను అనుదానిని గురించి లోగడనె విపుల 

ముగా విమర్శచేసి సిద్ధాంత మును నిరూపించి యుంటిమి. ఇట్ట “అహాం”ను 

వివెచనచేసి. (శ్రవణమననాదులవల్ల తన సత్యస్వరూపమును పొందనిశ్చ 

యించి (పయత్నించువాడు ముముక్షువు. ఇట్టివారిలో (బహ్మావిద్యకు సన్నా$ 

సాశంమ స్వీకారము చేసినవారు "' ముఖ్యాధికారులై యున్నను, వారి వారి 

పా9రబ్ద కర్మఫలమునుబట్టి కొందరు గృహస్థాదులుగూడ నుందురు. అట్టి 

వారి విషయములోను, లోకసామాన్యముగను ఇట్టి సంసారబంధములలో' 

పితివారికిన్నీ నేను అను తన కుటుంబసంసకి, తన అధికక్తే శములకు కారణ 

ముగానున్నది. గాన ఇదియంతయు_ వాస్త "వమేనా వాస్తవ మైనయడల 

ఎట్టి వాస వము ఇంతే శమును మనము సాందుచుండవలసినదేనా ? దీని 

స్వరూప పమేమి ? అని వివేచనజేసి వాస, వమును (గ్రహించిన యడల _ దానిని 

బట్టి యిప్పుడు మనకు కలుగుచున్న దుఃఖకే శములను -__ వివెకముచె కొంత 

మైనను తగ్గించుకొనుట కవకాశము కనబడుచున్నది. 

ఇట్ట అధిక. సంసకత కలుగుటకు - భా9ంతిజ్ఞాన మె ముఖ్యకారణము. 

బలీయము. ఇట్లి (భాంతిజ్హానమును నిర్మూలించుటకే (శ్రీశంకరభగవత్పాదులు 
్క టి ద _ 

అధ్యాసభాష్యమందు (పథమముననే _ “భార్యాపుత్రాదిషువికలేషు సకలేషువా 

అహమేవ వికలఃసకలోవేతి మన్యతే।” 

“ఏవమయమనాౌది రననో నై సర్షికో౬ధ్యాసో మిధ్యాాపత్యయరూపః 

కర్ఫృత్వభో_కుత్వ (ప్రవ_ర్తకః సర్వలోక (ప్రత్యక్షః। అస్యానర్హహేతోః 

పీహాణాయ ఆతై కత్వ విద్యా (ప్రతిపతయే సర్వే వేదానా ఆరభ్య స” 

కాన (బ్రహ్మాభ్యాసియైన గృహస్టునకు చి_త్తవికేపమును కొంతవర 
కై నను తగ్గించుకొనుటకు 'పై విధముగ కుటుంబాదులయందు కలుగుచున్న 

అహమధ్యాసను గురించి; లఘువివేచన అని (పారంభించి తెలిపియున్నారు. 
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మెననూచెయుట యావశ్యకమని తోచుచున్నది. గనుక నేను అనుతనకు 
కలుగుచున్న -- (ప్రతిగృహస్థునకున్నూ ఉండు -- కుటుంబ స్వరూపము నించుక 

విచారించుదము. 

ఈ లోకమందు (పతిజీవుడును వానివాని బోరబ్ద కర్మఫలానుభవము 

లకుగాను వారియొక్క కర్మఫలానుభవమునకు తగిన [పదేశములు, కుటుంబ 
ములు, స్థితులలో ఆయా గర్భములయందు జన్మములె త్రి, ఆయాఫలములను 

వారి (అనగా ఆయా జీవులయొక్క) పా9రబ్ద కర్మఫలాంతమువరకు __ అను 
భవమును పొంది, వారి (ప్రారబ్దఫలము తీరినవెంటనే మరియొక క్షణమైన 
నుండక _ వారి క ర్మఫలములనుబట్టి మృత్యువును పొందుచుందురు. ఇట్టి అను 
భవనములు -- ఆయుష్కాలము, మృత్యువు, ఆయా జీవులకర్మను బట్టియే 
ముఖ్యముగ నుండునుగాని, అన్యులకు (అనగా - భర్త కు భార్య, తండ్రికి 

కుమారుడు, అన్నకు తమ్ముడు, అత కు కోడలు, మొదలగు సంబంధము 

లన్నియు వారివారి కర్మఫలముననుసరించి ఒకరి కొకరు అన్యుల) ఎంత 

మాత్రము సంబంధించినవి కావు. అన్యులు సహాయ పడజాలరు. ఏజీవుని 
ప్రారబ్దక ర్మఫల మాజీవుని దై యుండగా అన్యుల కెట్ల వచ్చును ? రాదు. అయి 

నను ఆయా జీవులు వారివారి కర్మఫలానుభవమునకు తగినవారిగర్భమున 
తగినచోట్ల జన్మింతురు. అట్లు జన్మించువారు వారి కర్మానుభవమునకు వీరి 
గర్భమున జన్మింతురుగాని, వారు జన్మించిన తలి ల్రితండ్రుల యు డ్రీర్థ తకు 
మాతఏమె కాదు. ఐనను ల్ లోక దృష్టినిబట్లిన్నీ, శాస్ర్రదృష్ష్యాగూడ వారితలి 

దండ్రుల తరణోపాయముకు సహాయభూతులగుచున్నారు. ఇదియైనను ఈ 
జన్మించిన జీవుని. పా9రబ్దకర్మనుబట్టి అట్టియవకా శమున్నప్పుడే యగు 
చున్నారు. లేనిచో తనతం(డికన్నను, తల్లికన న్నను ముందే యీజీవుడు 
మృతుడగుచున్నాడు. ఇన్దై యీ రోకమందనుభవించు ధనసంపత్తులలో ను, 

సుఖదుఃఖములలోను, స్థితిగతులలోను, గుకాగుణములలోను చాలవ్యత్యాస 

ములు కనబడుచున్నవి. కాని ఆయా జీవుల కర్మపరిపాక సామీప్య సాదృశ్య 

ములనుబట్టి యెచటనైై నను తం(డికుమారులుగాని, అన్నదమ్ములుగాని, తల్లి 

4] 
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కుమా _ర్తెలుగాని, భార్యాభర్తలుగాని కాకతాళీయముగ సమానానుభవములుగల 
వారై యుండవచ్చునుగాని, అట్టిది వారివారి పారబ్దక ర్మఫల సాదృశ్యసామీ 

స్యములనుబట్టి సంభవించున దెగాని, యీజన్మలో ఏరి సంబంధబాంధవ్యము 

లనుబట్టి కలుగుచున్నది గాదని గట్టిగా నమ్మవలయును. 

ఈ బీవరాశిలో ఆయాజీవుల పరిపాకమునుబట్టి తదనుకూలమైన 

కుటుంబ పరిస్థితులలో జన్మించి ఆయాయనుభవములు పొంది ఒక రికొకరను 

ముందువెనుక వివక్షతలేక వారివారి (పారబ్దఫలాంతమందు వారువారు మర 

ణించుచుందురు. అంతియేగాని వాస్తవమున జూచిన ఇందులో ఒకరికొకరి 

కర్మానుభవ సంబంధములేమిన్నీ యుండవు. ఐనను సశరీరికి వ్యవహార 

ధర్మము తప్పదు గాన, వారివారి కుటుంబ సితిగతులననుసరించి వారివారి 

కుటుంబ సంరక్షణకు (పయత్నించుటావశ్యకము. ఐనను అట్టివారి ధనసంపా 

దనా విధానమును, ఆశయము నెట్టుండవలెననిన (శ్రీవసిష్టభగ వానులు తెలుపు 

చున్నారు. 

శో॥ దేశ క్రమేణ ధనమల్పవిగర్హ్శణేన తేనాంగసా ధుజన మర్ణయ 
మానపూర్ణమి। 

తత్సంగమోత్ల విషయాద్యవహేళనేన సమ్యగ్విచారవిభవేన 
తవాత్మలాభః॥ 

అనగా _ దేశాచారముననుసరించి అనింద్యమగువృత్తితో ధనమునా 

రించి, ఆదరపూర్వకముగ సత్పురుషులన్నాశయింపుము. సత్సాంగత్యముచెే 

గల్గిన విషయ వై రాగ్యమువల్లను, వేదాన్త విచారమువల్లను నీకు ఆత్మ 
తత్త ్ వజ్ఞానము చేకూరును అని భావము. 

కాని జీవులయొక్క_ కర్మఫలములు భిన్నభిన్నములుగాను చ్నితవిచ్నిత 

ములుగాను ఉండును. కౌని కుటుంబములోని అత్యంత సన్నిహితు లై న తండి 

కుమారులు, భార్యాభర్హలకై నను మనోధర్మములుగాని, ఆహారవిహారాదులు 

గాని, తెలివితేటలుగాని, సమర్హతాసమర్దతలుగాని, అనుభవములుగాని సాధారణ 

ముగ నొకేవిధముగ నుండవు. ఐనను పైన తెల్పినట్లు కాకతాశీతయముగ 
నుండిననుండవచ్చును. దీనినే సాం|ప్రడాయికులిట్లుచెప్పుచున్నా రు. 
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ట్లో; బకమద్దు శరారూణాం _త్రయమేకౌకసామపి। 

సంకరోఒస్పి మిధోబుద్దేః నమూర్ధవిదుషామివ॥ 

ఈ కుటుంబ మెట్టిదనగా _- ఒక చెరువువంటిది. ఎట్లనగా ఒక్కటి 

యెన యా చెరువునందు మత్స కములు, తాబేళ్లు, ఎం[డ్రకాయలు, కొంగలు, 

సీటికాకులు, బాతులు, హంసలు మొదలుగాగలవన్నియు కలసి నివసించు 

చుండును. కాని వేటి స్వభావము వాటిది, వేటియాహారము వాటిది యైయు 

న్నదిగదా ! ఎట్ట న-హంసలు తామరతూండ్లను తినును. కొంగలు చిన్నచేప 

లను తినును. ఎండకౌయలు -సీటి పురుగులను తినును. పెద్దచేపలు చిన్నచేప 

లను గూడ తినును. ఇట్లయ్యును ఇవియన్నియు ఒక్క. చెరువునందే 

యుండువిధమున మనకీ కుటుంబములు కలుగుచున్నవి. 

కావున గృహస్టులె న ముముకువులు సంసారాసారతను బాగుగ 

(గహించి, దృశ్య వికేపషములయం దత్యంతాసకులుగాక, యధోచిత వ్యవహా 

రముతో (ప్రవర్శించుచు ఆత్మానుసంధానతత్సరులై కృతకృత్యులు కావలసి 

యున్నది. ఎట్లు విచారించిననూ యీ జననమరణ (పవాహమునందు జీవు 

నకు నిత్యసుఖమనునది కలుగుటకు వీలులేదు - ఏలయన జీవుడు, సంసార 

మున పాపకర్మ సంబంధమనునది లేక యుండుటకు శక్యముకాదు. కర్మ 

స్వరూపమునుబట్ట పుణ్య, పాపకర్మలు రెండునూ జీవునకు బంధములే యగు 

చున్నవి, ఇట్ట బంధము లే జస్మ పరంపరను జీవునికి కలిగించుచు సంసార 

నిమగ్నుని చేయుచున్నవి. కాని వివేకియగువాడు సంసారమందు విర క్తి 

నొందుట తన శాశ్వత సుఖమున కావశ్యకమగుచున్నది. దీనినే (కుతి 

“తస్మాజ్జుగు ప్పెత్ అని యిట్టే సంసారము నిస్పారమగుటచే వై రాగ్యము 

బూనవలయునని స్పష్టముగా చెప్పుచున్నది. ఇట్లు విరక్షుడై. మోక పాయ 

మును విమర్శింపవలయును - సర్వము కల్పితమే యగుటవలన శాసా9భ్యాసా 

దులవలన (భ్రాంతి తొలగునేని ముక డగును. 
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మానవుడు తాను వాస్తవముగా కౌనట్టి, ఈజడ దుఃఖపరిచ్చిన్నము 

లయిన స్టూలసూక్ష్మదెహములను తాను, అని నమ్మి యామిథ్యాదృశ్య పదా 

ర్ధములు తనవనిన్నీ భా9ంతిబుద్దిచె యనుకొనుటవలన తనకు యీ సమస్త 

సంసార దుఃథానుభవములు కలుగుచున్నవి. తాను అనునది యున్నప్పుడే గదా 

తనది యనునది యుండుటకు సంభవము. కానివివేకముతో సయు క్తికముగ 
విచారించి విమర్శించిన యెడల తాను అనునదియే అవా_స్తవమగుచున్నపుడు 

యింక తనది అనునది యుండుట అసం భవముగదా. ఇట్టుజడమె న అసత్య 

పదార్థమును సత్యమని భావించి, శాస్త్రవిచార జ్ఞానముచే అసత్యమని తెలుసు 

కొనినను, దానిని నమ్ముటకు సామర్థ ఇములేక యీ కల్పిత అసత్యదృశ్య పదా 

రానుభవములనే పొందుచు సంసారదుఃఖములను నిరంతరము యనుభవించు 

చున్నాడు. ఇదియే అజ్ఞానము, భాంతి _ అనగా ఏ వస్తువునై నను వాస్తవ 

ముగ అదికానిదానిని అది అనుకొనుట. ఒక వసు స్తు వుయొక్క-, సత్యత్వమును 

గుర్తించలేక దానిని మరియొకటిగా తలంచుట. ఇదియే (భాంతి. ఇట్టి (భాంతిని 

గురించి శ్రీ శంకరులు “భాంతిమా(త్ర మిదంవిద్వన్ విశ్వం[బహ్మ్మణి 

కల్పితం” ఓ విద్వాంసుడా ! యీ దృుశ్యమంతయు (బహ్మాయందు కల్పిత 

ముగానున్నది. ఎట్లన * 'రజ్జుసర్పవత్ , అని చెప్పుచున్నారు. కాన యీూమానవ 

శరీర స్వరూపముగూడ దృశ్యకోటిలోనిదేగాన అధ్య స్త స్తమైన అసత్య మె యగు 

చున్నది. కౌని మానవుడు అసత్యమైన తన శరీర స్వరూపములనే సత్యమని 

నమ్మి వ్యవహరించుచున్నాడు. ఇట్టి (భ్రాంతిజ్ఞానమును నివర్తింపజేసుకొనిన 

గాని మానవుడు తన సత్యస్వరూపమును తెలిసికొనజాలడు__తన సత్య్వస్వరూప 

మిట్టిదియని తెలిసికొని స్వానుభవము పొందిసగాని యీ అనాది భ్రాంతి 

యైన అవిద్య నశించదు. కౌన ముముక్షువు తనకు వ్యవహారదశయందు కలుగు 

చున్న సత్యాసత్య పదార్జానుభవములను శాస్త్ర్రదృష్టితో తీసుకొని బాగుగ 
లి 

వివేచనచేసిన యెడల తనకు యీ సంసారదుఃఖమెందుకు కలుగుచున్న 
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దియు తెలియగలదు ఎట్లనలోకములో మానవులకు ఆనందానుభవ సుఖ 

ములు రెండువిధముల కలుగుచున్నవి. మొదటిది వ్యావహారిక సత్య పదార్థముల 

వల్లను, రెండవది వ్యావహారిక కల్పిత పదార్గములవల్ల నూ సుకానుభవములు 

కల్లుచున్నవి. కల్పితమన్న _ అసత్యములే కదా. ఇందు వివేకులు తకు పంచేం 

(ద్రియ భోగానుభవములకుగాను వ్యవహారవాస్తృవ పదార్థములనే అనగా సహ 
జమైన శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధములను కోరుచుందురు గాని 

కృతిమ _ ప్రతిమ _ పదార్హఛాయాపటములతో పూూర్తియానందమును 

పొందరు. అయినను లోక వ్యవహారమున అవివేకులు యిట్టి కృతిమ, 

పదార్థ, ఛాయా శబ్ద చలన చితములతోడనే ఆనందమును పొందుచున్నారు. 

కాని వ్యావహారికముగాగూడ ఈ కల్పితమైన రెండవ సుభానుభవములకు 

అనగా అసత్యానుభవములకు సత్యత్వ సుఖములు కనబడుటలేదు. జనసామా 

న్యము రెండవదియైన కల్పిత వ్యవహారములతోనే తాత్కాలిక తృప్పియానంద 

ముల పొందుచూ తిరిగి తిరిగి అట్టి క్షణిక సుఖములనె నపేక్షించుచు వారి ధన 

(దవ్యాదులను వ్యయముచేసుకొని దుఃఖములకు లోనగుచున్న విషయమంద 

రకునూ అనుభవములోనున్నదియే. ముఖ్యముగా యిట్టి అవి వేకుల అల్ప సుఖ 

ములకొరకే యీ శబ్రచలనచిత్ర పఏదర్శనాదులు ఉపయోగపడుచున్నవి. అయి 

నను యీచిత పిదర్శనములు వివేకులు చూచుటలేదాయని యడిగిన 

యెడల వివెకులు వారి యావశళ్యకతనుబట్టి చూచిననూ అట్టివారు వీనిని వారి 

విద్యా పరిళోధనాభివృద్దులకు యుపయోగించుకొని లాభమునే పొందుదురు. 

కాని అవివేకుల లాగున ధనవ్యయ (ప్రయాస దుఃఖముల నొందరు. అవివేకులు 

అధర్మ అసత్యానుభవములవల్ల ధననష్ట, క్షే శదుఃఖములను పొందుచున్నారు. 

ఇంకను మానవులకు యావశ్యకమైన ఆకలి బాధను తీర్చుకొనుటకుగూడ 

యెన్నివిధములై న కల్పిత కృతిిమ ఆహారములనుతిన్నను పర్యవసానమున 

సహజాహారపదార్థములను భుజించిన కలుగు తృప్తియానందములు కలుగుట 

లేదు. కాన దానినిబట్టి వ్యవహారానుభవములోగూడ మానవులకు ధర్మ, సత్య 

పదార్థానుభవములవల్ల అధికసుఖము=దీర్హ కాల ఐ శ్వరగ్థ అనుభవములను కల్లిం 
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చుచున్నవి. కాని అధర్మ అసత్య పదార్థానుభనములు తాత్కాలిక అల్ప సుఖ 

ములను మా(త్రమిచ్చుచు సర్యవసానమున మానవుల దుఃఖదారి ద్యములపహాలు 

చేయుచున్నవి, ఇదియును అందరికి తెలిసిన విషయమే. 

ఇమే మానవులకు సరమార్గములో గూడ తన సత్యస్వరూపానుభవము 
నిత్యనిరతిశయ సుఖమునిచ్చుచు యీ కల్పిత దృశ్య అసత్యానుభవములు 

తాత్కాలిక ఆభాససుఖములు కలుగజేయుచు పర్యవసానమున మా నచ్చని 

దుఃఖములపాలుచేసి సంసార చక్రమున చర్వితచర్వణముగ (దిప్పుచున్నది, 

ఈ దశ్యమంతయు మాయాకార్యము. లోకమునందు యెట్లు వివేకి, అవి 

వేకుల, భోగార్హము పదార్థములు సృష్టింపబడి సుఖదుఃఖములను తారతమ్య 

ముతో నిచ్చుచున్న వో అశ్లే పరమార్గమునందు గూడ జ్ఞానుల (వివేకుల) 

అనుభవముకు నిత్యనిరతిశయ పరిపూర్ణ (బహ్మ పదార్దమున్నూ న్ అజ్ఞుల 

(అవివేకులు అనుభవమునకు యీ మాయా కల్పిత సర్వదృశ్యమున్నూ 

యున్నవి. ఈ చేశ, కాల వస్తు, సర్వదృశ్యమున్నూ అవివేకుల ఆనందము 

కొరకు అనాదియైన మాయచె కల్పింపబడి మానవునకు తన నిత్య పరిపూర్ణ 

జ్ఞానము (వివేకము) కలుగునంతవరకు యీ మాయ జీవుని భాంతియుతునిగా 

చేసి సంసార దుఃఖసాగరమున ,తిప్పుచుండును. అయినను వ్యవహారానుభవ 

ములరో గూడ మానవుడు యీ కల్పిత అధర్మ అసత్యాను భవములతో విసగ 

టజెంది - తన ధర్మపత్నితో తన చిన్న కుటీరమందై ననుయుండి సంసార 

సుఖమును బడయుచున్నట్లు వివేకియెన (ప్రాజ్ఞుడు యీ జగద సత్యత్వమును 

బాగుగ గురు, శాస్త్రములవల్ల (గహించి - తనకు యింతకు పూర్వమున 

కలుగుచున్న సుఖము ఆభాసమనిన్నీ అనిత్యములనిన్నీ తెలుసుకొని తను 

యీ సంసార చ్మక్రమునుంచి విముక్తి పొందుటకు (పయత్నించును. ఇట్టి 

వాడే వివేకి, ముముక్షువు. ఇట్టి ముముక్షువునకు తాను కోరు నిత్యనిరతిశయ 
సుఖము ఒక్క (బహ్మజ్ఞానము వల్ల గాని అన్యధాగా కలుగదు. ఇట్టి _బహ్మ 

“జ్ఞానము కలుగుటకు దృశ్య మిధ్యాత్వ లక్షణములను తాను బాగుగ శాస్త్ర 

డృష్టితో వివేచనచేసి ఆట్టి సతతాభ్యాసములవల్ల గాని దృశ్యమిధ్యాత్వ జ్ఞాన 
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నిశృయము కలుగదు. ఇట్టి స్వళరీర దృశ్యమిథ్యాత్వ జ్ఞాన నిశృయమే 

తనకు మోకసాధన మార్గమగును. అయిననూ యిట్లి మోక్షొర్థి శాస్త్రమును 

ఎట్లు విచారించి తెలిసికొనవలసినది, ఎట్టి గుణములు సంపాదించవలసినది, 

అట్టి గుణ సంపాదనా లాభములను గూర్చి ముముకువునకు తెలుపుటకుగాను 

(బ్రీరామచం(ద్రమూర్షిని నిమితృమా్య[తముగ జేసికొని లోకానుగహచిత్తు లై 

(్రీవసిష్ట భగవానులు యిటుల బోధించుచున్నారు. కాన యీ బోధను ముము 

క్షువగు జిజ్లాసువు తనకు మోకనాధన నామ్మాగిగ నెరింగి యీ సాధనము 

లను ఫలా వగతి పర్యంతము అభ్యసించుచుండవలయును. 

శో శా నై0స్సజ్జన, సం సర్గ్షపూర్వకై స్పతపోదమైః, 
ఆదౌ సంసార ముక కరం (పజా మేవాభివర్షయేత్ 11 

లాడు కా (ణు 

తా॥ సంసారము విడిపోవుటకై మొదలు శాస్త్రములచేతను, సత్సాంగ 

త్యముచేతను, తపముచేతను, ఇంద్రియ నిగ్రహముచేతను బుద్దినే పెంపు 
చేయవలయును. 

శ్లో॥ స్వానుభూతేశ్చ శాస్త్రస్య గురోశై వై క వాక్యతా, 
యస్యాభ్యా నేన తేనాత్మా సంత తేనావలోక్య తే. 

తా॥ ఎవనికి యెల్ల ప్పుడు చేయబడునట్టి యభ్యాసముచేత తన యనుభ 

వము, శాస్త్రమున జప్పబడిన నిర్ణయము, గురువచనము ఈమూడును ఒక 

టి్గ సరిపోవునో, వానికి ఆత్మ సాక్షెత్కారము కలుగును. 

థో కీంచిత్సంస్కృత బుదీనాం శు)తం శాస మిదం యథా, 
(na) (శ) రి, 

మౌర్జ్యాపహం తథాశాస్తి మన్యదసిన కించిన. 

తా॥ కొంచెము చిత్త సంస్కారముగల మనుజులకు ఈ వేదాంత 
శాస్త్రము వినబడినంత మా(తమున మూఢతనమును పోగొట్టినట్లు ఇంకొక 

శాస్త్రము మూఢత్వమును హోగొటనేరదు. ..-.-.".. 
అనాలి / రా 
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శ్లో॥ వరం శరావహస్తస్య చాండాలాగార వీధిషు, 
న భికెరమటినం రా మౌర్య హత జీవితమ్. 

థి ఖు 

తా॥ రామచం(దా! మూకుడు చేతగొని చండాలుల యిండ్ల వెంబడి 

బిచ్చమునశై తిరుగుటయు  శేశిష్టమగునుగాని మూఢతనముగల వ్యర్థపు 

(బతుకు శేషము కానేరదు. 

లో న ధనాన్యుప కుర్వంతి న మిత్రాణి న బాంధవాః, 

న హస్తపాదచలనం న దేశాంతర సంగమః. 

శో॥ న కాయశక్తేశవై ధుర్యం న తీర్ణాయన జీవితం, 

కేవలం తన్మనోమా(త్రజయే నాసాద్యతే పరమ్, 

తా॥ (బహ్మపాఏపికి ధనములు ఉపకారకములు కావు. స్నేహితులు 

సాధకులుగారు. బంధువులు ఉపయోగపడరు. కాలుసేతులు ఆడుటలుగాని, 

దేశాంతరమునకేగుటగాని, కాయక్తేశ ము నొందుట ఒందకుండుటలుగాని, 

పుణ్యతీర్ణంబులయందు బీవించుటగాని ఉపయోగించనేరవు. ఇక ఆ (బహ్మ 

వస్తువు మనసును మ్మాతము జయించుటచేతనే పొందబడును. 

శో 'మోక్షద్వారే ద్వారపాలానిమాన్ శృణు యథాకమం, 

ఏషామేకత మాసక్తా్య 'మోక్షద్వారే (పవేశ్యతే. 

తా॥ ఇంద్రియ నిగ్రహము, (బహ్మవిచారము, సంతోషము, సత్సాంగ 

త్యము యీ నాల్లును (క్రమముగా మోక్ష్తముయొక్క వాకిటియందు ద్వారపాల 

కులనియు, వీటిలో నొకదాని న్నాశయించిసను మోక్షద్వారమునందు (ప్రవేశింప 
నగును. 

ఖ్లో॥ యాని దుఃఖానియా తృష్టా దుస్సహా యే దురాధయః, 

తత్సర్వం శాంతచేతస్సు తమో౬ర్వేషివ నశ్యతి. 
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తా॥ ఏ దుఃఖములు గలవో, ఏయాశగలదో, సహింపదరముగాని 

యేదుర్వ్య్యసనములు గలవో, అవియన్నియు కామ్మకోధాదులు లేక యడగి 

యున్న చిత, ముగలవారియందు సూర్య కిరణములయందు చీకటిపోలె 
నశించుచున్నది. 

శో శుత్వాస్ప ఫష్ట్వా చదృష్ట్వాచ భుక్తాా(ఘాత్వా శుభాశుభం, 

న హృష్యతి గ్రాయతి యః స శాంత ఇతి కథ్యతే, 

తా॥ మంచిచెడుగులను వినియు, స్పృృశించియు, చూచియు, భుజిం 

చియు, ఆ(ఘాణించియు నెవ్వడు సంతోషమునుగాని దుఃఖమునుగాని 
చెందడో, అట్టివాడు శాంతుడని చెప్పబడును. 

ల్లో॥ తుషారకర బించాచ్చం మనో యస్య నిరాకులం, 
మరణోత్సవ యుడ్దెషు స శాంత ఇతి కథ్యతే. 

తా॥ ఎవ్వని మనసు మరణమునందును వివాహమునందును కలహము 

నందును చం[దబింబమువోలె నిర్మలమై వ్యాకులపడక యుండునో, వాడు 

శాంతుడని చెప్పబడును, 

శో శాస్తావబోధా మలయా ధియా పరమపూతయా, 
కర వ్యః కారణజైన విచారోఒనిశమాత్మసః. 

తా॥ మొదట సత్కర్మలుచేసి ఈశ్వరార్పణము చేయుటచే మిగుల పవి 

త౦మైనట్టియు, పిదప నివృత్తి శాన్తా9ర్హ మెరుంగుటచే నిర్మలమగు బుద్ధిచే 

యిది దీనికి కారణము, దీనికి నిది కార్యమని శెలిసినవాడై ఆత్మవిచారం 

బెప్పుడు చేయుచుండనలయును. 
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తా॥ ఆత్మ విచారమువలన బుద్ది చురుకుదనమును పొంది పర 
(బహ్మాను చూడజాలును. అత్మ విచారము సంసారమను దీర్చ రోగమునకు 

గొప్ప 'బౌషధము గదా... 

శ్లో; కోఒహం కస్యచ సంసార ఇత్యాపద్యపి ధమతా, 

చింతనీయం [పయత్నేన న (ప్రతీకారమాత్మనా, 

తా॥ నేనెవరు? ఈ సంసార మెవనికి గలిగెను? అని బుద్దిమంతుడు 

యెట్టి ఆపదయందును ఆటంకము లేక (ప్రయత్నముతో బుద్దిచే విచారణ 

చేయుచుండనగును. 

శో సంతోషామృతపానేన యే శాంతా _స్తృప్రి మాగతాః, 

భోగగ్రీ రతులా తేషా మేషా (ప్రతి విషాయతే, 

తా॥ సంతోషమను నమృతమును (దావుటచే తృ_ప్తి పినొందిన యే శాంత 

చిత్తులు గలరో, వారలకు భోగముల యందగు వినారమగు నాశ (పతికూల 

మగు విషముగా నొప్పుచున్నది. 

తో అపా ప వాంఛా ముత్చ్యృజ్య సంపా పే సమతాంగత ౭, 
య జ అణాల 

అద్బుష్ష ఫేదా ఖేదో య స్పంతుష్ష స్స ఇహోచ్యకే. 
(oa) లు 

తా॥ లభించని వస్తువునందు కోరికను విడిచియు, ' లభించిన వస్తువు 

విషయమునను నిర్వికారస్థితి గలిగియు, దుఃఖమును ఉబ్బును పొందక 

యున్నవాడు సంతుషుడని చెప్పబడును. 
లు 

లో నాధి వాంఛ త్యసం[పా_ప్తం (ప్రాప్తం భు జ యథాక్రమం, 

యస్తు సౌమ్యసమాచార స్పంతుష్ష ఇతి కథ్యతే. 
ఎలానో రు 

తా॥ (పా ప్రించని వస్తువును కోరనివాడును, ఆచారక్రమమును విడు 

వక (ప్రా పించిన వస్తువు ననుభవించువాడును మంచి గడతగల వాడును 

సంతుషు డని చెప్పబడును. 
బ 
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శో విచ్చిన్న (గంథయ సక్ఞా స్పాధవ స్సర్వ. సమ్మతాః, 

సర్య్వోపాయేన సం సేవ్యా సే హ్యుపాయా భవాంబుధౌ. F 

తా॥ విడిపోయిన యహంకార (గ్రంథి గలవారును, ఆత్మత _త్వ్వము 
నెరింగినవారును, అందరకు నిస్టులునగు సాధుజనులను అన్ని విధములగు 
నుపాయముల చేతను సేవింపవలయును. ఈ చెప్పబడిన శాంతి మొదలగు 

నాల్గును సంసార సముద్రమును దాటుటకు నుపాయములగును. 

శో॥ చత్వార ఏతే విమలా ఉపాయా భవ భేదనే, 

యెరభ్యసా స ఉ తీరా మోహవారి భవార వాక్. 
ర —_౨_0 — £3 ౯౩ 

తా॥ శాంతి, ఆత్మ విచారము, సంతుష్టి, సజ్జన సాంగత్యము అను 

న్ నాల్లును సంసారము నడంచు విషయమై నిర్మలములగు నుపాయములగును. 

ఈ నాల్లిటిని అభ్యసించినవారు మోహమను జలముగల సంసారమను సము 

(దమునుండి తరించిరి. 

ల్ల మోకోపాయ కథామేతాం శృణ్వతా మరిమర్షన, 

అనిచ్చతామపి బలాత్సరో బోధః (ప్రవర్తతే. 

తా॥ శ్యతువుల నశింపజేయునట్టి ఓ రామచంద్రా ! ఈ మోక్షోపాయ 

ములను లోన నిష్టములేక బలాత్క్మా-రముగా వినిన వారలకును _శేష్టమగు 

జ్ఞానము గలుగును. 

శో సముదస్యేవ గాంభీర్యం సెర్యం మేరోరివ సితిః, 

అంత శీతలతా చేందోరివోడేతి విచారిణః., 

తా॥ ఆత్మ విచారణ చేయువానికి సముద్రము యొక్క గాంభీర్యమును 
బోలు గాంభీర్యంబును, మేరు పర్వతముయొక్క ఫ్రైర్యమును టోలు న్టైర్యం 

బును, చందునిలో నున్న చల్రదనమును బోలు చల్లదనంబును గల్లును. 
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శ్లో॥ సచ్చాస్త సొధువృ త్తీనా మవిరోధీనీ కర్మణి, 
గా అలి ల 

రమతే ధీ ర్యథా(ప్రో పే సాధ్వేవాంతః పురాజిర. 

తా॥ ఆత్మ విచారము చేయువాని యొక్క బుద్ది వేదము ననుసరించిన 

శాస్త్రిములకు సజ్జన స్వభావమునకును విరోధించని కృత్యమునందును, 
అ(పయత్నముగా సంప్రా_స్తమెన వస్తువునందును పతి(వత అంత పురము 

నంద యుండి, సంతసమొందినట్లు సంత సపడుచున్న ది. 

కో॥ దృశ్యతే లోకసామాన్యో యథా (ప్రాప్తాను వృత్తిమాన్, 

ఇష్టానిష్టఫల్నపాప్తా హృదయే నాపరాజిత:. 

తా॥ జీవన్ము కుడెట్టి వాడనిన, శా స్త్ర్రముచేతను లోకముచేతను సిద్ధిం 

చిన దాని ననుసరించి యుండువా డై యిష్టము సిద్దించినను సిద్ధించ కుండినను 

మనస్సున ఉబ్బునుగాని దుఃఖమునుగాని యెటుంగక లోకసామాన్యుడుగా 

గనుపించువాడు జీవన్ము కృడని చెప్పబడును. 

ల్లో॥ సుఖాసనోపవిష్షన యథా సంభవమశ్నతా, 

భోగజాలం సదాచార విరుద్దేష న తిష్టతా. 

3 యథాక్షణం యథాదేశం (పవిచారయతా సుఖం, 

యథాసంభవ సత్సంగ మిమం మోక కథా(క్రమమ్. 

శో ఆసాద్యతే మహాన్ జన జోధస్సంసార శాంతిదః, 

న భూయో జాయతే యేన యోనియంత్ర (ప్రపీడనమ్. 

తా॥ సుఖకరమగు నాసనంబున గూర్చుండు నట్టియు, సంభవించిన 

భో గంబుల ననుభవించి తృ పి ప్తి నొందునట్టియు, సదాచారమునకు విరుద్దము 
లగు పసులజేయ నట్టియు, “-దేశకాలంబుల ననుసరించి సంభవించిన సత్సాం 
గత్యము గలిగి యీ ౧ మోక్షశా _స్త్రమును విచారణచేయునట్టి పండితుడు మరల 
యోని యం[తములయొక్క బాధలను గలిగించునట్టి సంసారము నడం పజాలు 

గొప్ప జ్ఞానమును పొందుచున్నాడు. 
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శో॥ యు క్రి యు క్షముపాదేయం వచనం వాలకాదపి, 

అన్య తృణమివ త్యాజ్యమప్ప్యు_క్రం పద్మయోనినా. 

తా॥ మాట యు క్రియు క్త మగునేని బాలకుడు చెప్పినను తీసికొన 
నగును. యుక్తియు కము కాదేని (బహ్మ దేవుడు చెప్పినను గడ్డిపరక ఫోలె 

విడువనగును. 

శో॥ (బహ్మోపదేశ దృషాంతో య _స్తవేహ హి కథ్యతే, 
య లు అలవి 

ఏక దేశ సధర్మిత్వం త్మత్రాంతః పరిగృహ్యతామి. 

తా॥ నేను నీకు తత్త్వము నుపదేశించు నపుడు ఏ దృష్టాంతమును 

చెప్పుదునో, ఆ దృష్టాంతమునందు ఉద్దిశింపబడిన యొక యంశము 

మ్నాతము సరిపడుటనే [గహించవలయును. 

శో ఏవం నతి నిరాకారే (బహ్మక్యాకారవాన్యథం, 

దృషాంత ఇహ చోద్యంతి మూర్గం వె కల్పికో కయః. 
ey మి Q_ అణాల 

తా॥ ఇటులుండగా రూపములేని (బహ్మ విషయమై రూపముగల 

వసువు యెట్లు దృషాంత మగునని (భాంతిచే గల్సిన మాటలు మూఢుని (పేరే 
— గ లు Ny 

పించుచున్నవి. 

శో॥ నను తార్కికతామేత్య నాశనీయా (ప్రబుద్దతా, 
గం ఈ 

అనుభూత్యపలాపాంత్రె రపవి తెర్వికల్చితె 8. 
Qa జూ 0 

తా॥ (బహ్మా సద్వితీయమా (రెండవ వస్తువుతో గూడినదియా) 

అద్వితీయమా (రెండవ వస్తువు లేనిడా) సద్వితీయమంటివేని సిద్ధాంతము 

చెడును. అద్వితీయమంటి వేని గురువుగాని శా_స్త్రముగాని లేకుండుటచే 

ఆ|బహ్మ వస్తువు ఏర్పడదు. (బ్రహ్మ స్నపమాణమా? అ(పమాణమా ? 

సృప్రమాణ మంటివేని (బహ్మకంచె వేరగు (ప్రమాణము ఉండిన, అ ద్వెతము 

చెడును. అ(ప్రమాణమంటివేని (ప్రమాణము లేదుగాన (ప్రమేయమగు 
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(బహ్మవస్తువు ఏర్పడదు. అని యిట్టి అనుభవమును నశింపజెయు నట్టియు 

మనసును చెరచునట్టి వికల్పములచే కుతర్క-ము నవలంబించి తనకుగల 

జ్ఞానము నశింపజేయ దగదు. 

థో గుణా శృమాదయో జానాచ్చమాదిభ్య స్తథా జితా, 
గం షః Er 

పరస్పరం వివరం తే దే? పద్మసరసీ ఇవ. 
ళ్ oo 

తా।| జ్ఞానము వలన శాంతి మొదలగు గుణములును, శాంతి మొద 

లగు గుణముల వలన జ్ఞానంబును, ఈ రెండును కమలముల వలన కొలను, 

కొలను వలన కమలంబులును పెంపుగాంచునట్లు ఒకటిచే నొకటి సెంపు 

గాంచును. 

శో ఇదం యశస్య మాయుష్యం పురుషార్థ ఫలప్రదం, 

(శుత్వాత్వం బుద్ది వై ర్కుల్యాదృలాద్యాస్యసి తత్సదమ్. 

తౌ॥॥ శీ రామచం(దా ! సీవృ కీర్తిని ఆయువును మోక్షమును గలిగించు 

నటి యో జాన శా స్త్రమును నిర్మలమగు బుదితో వినిన నీ బుదిబలమువలనె 
లు ఆః ఆని ధి ధి య 

ఆ [బహ్మ వస్తువును పౌందుదువు. 

మానవునకు నిత్యానిత్య వివకావశ్వకత 

ఈ నిత్యానిత్య వివేకమనునది జీవుని సుఖ సంపాదనకుగాను మాన 

వునికి ఇహపరములు రంటియందును యావశ్యకత కనబడుచున్నది. (పతి 

జీవుడును అన్నిటికం పెను ఎక్కువగా కోరునది తన సుఖమే కదా. ఇట్టి 

స్వసుఖాపేక్ష మానవులకును, పశువులకును సమాన ధర్మముగా సే కనబడు 

చున్నది. కాని యిట్టి తన సుఖము నపేక్షించు. ధర్మము పశు, మానవులకు 

సమానమే యెననూ, అనుభవములలో నిత్యమేదియో అ నిత్వమేదియో 
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(గ్రహించగలిగిన శక్తిని అనగా వివేకమును పరమేశ్వరుడు మానవులకు 

మా(త్రమే యిట్టి జ్ఞానమును పూర్తిగా యిచ్చియున్నాడు. మానవజన్మ 

వచ్చుటకు కారణము, జీవుడు తాను అనాది అవిద్యాపరిచ్చిన్న భాంతుడై 

చేసిన పుణ్య పాప కర్మఫలముల ననుభవించుటకుగాను కల్పితముగా యేర్పడిన 

యొక ఉపాధి. అనగా మానవజన్మ పుణ్య పాస ఫల మిశ్రితము. కాన 

మానవుడు తన పుణ్య కర్మఫలమగు సుఖమును, తన పాప కర్మ ఫలమగు 

దుఃఖమును విధిగా తాను అనుభవించవలసి యున్నది. జీవుడు అనాది 

అవిద్యవల్ల పరిచ్చిన్న (భ్రాంతుడై తస క_ర్హృత్వభో_కృత్వములతో చేసిన 
కర్మఫలములు సంచిత, (బ్రారబ్ద, ఆగామియను మూడు విధములుగ నుండును. 

ఇందు సంచిత మనగా లోగడతాను చేసిన కర్మఫలములో అనుభవమునకు 

రాక నిలవయున్న కర్మఫలము. (ప్రారబ్దమనగా లోగడ తాను చెసిన కర్మ 

ఫలములో యీ జన్మమునం దనుభవిం చుటకుగాను పరిపక్వమైన కర్మఫలము. 

ఆగామి యనగా మానవుడు యిప్పుడు తాను చేయు కర్మలచే ముందు యను 

భవమునకు ఏర్పడు కర్మఫలము. ఇట్టి కర్మఫల సముదాయములో తన 

ప్రారబ్ద కర్మఫలమె (ప్రస్తుతము తన జన్మకు హేతువగుచున్నది. కాన 

మానవుడు యీ జన్మమునందు తన (ప్రారబ్దకర్మ ఫలమును విధిగా యనుభ 

వింసవలయును. ఏలననగా యీ (బారబ్దమనునది విల్లునుంచి _యెక్కు పెట్టి 

విడువబడిన బాణము వంటిది. కాన యీ (పారబ్బకర్మఫలానుభవములు 

యెట్టివి యైనను తప్పించుకొనుటకు దేవతాదులకు గూడ సాధ్యము కాలెదు. 

ఇంక మానవుల మాట చెప్పవలసిన దేమియున్నది. జీవుడు తాను చెసిన 

కర్మఫలమె యైనను యెట్టి మానవులును సుఖము అనుభవించుటకు యిచ్చు 

యించుచు సంతోషానుభవమును పొందునుగాని దుఃథానుభవములను మాత్రము 

యిష్టపడక అధికదుఃఖ శ్రే శములతో యనుభవించుచుండును. ఇదియేగాక 

యిట్టి తన దుఃభానుభవములు అన్యనిమి త్రముతో వచ్చినవను (థాంతితో 

దుఃఖ క్లేశముల నొందుచుండును. కాని వాస్తవము విచారించిన యెట్టి యెంతటి 

సుఖదుఃఖాను భవము లైననూ తన కర్మఫలములే యని తెలిసికొనజాలక 



గ్ర (బహ్మవిద్యానుసన్హాన దర్పణం 

చింతా కాంతుడగుచుండును. కాని యిట్లవి అన్నియు తన కర్మఫలములే. 

అన్య నిమి త్తకములు కావు. దీనినే 

శ్లో సుఖస్య దుఃఖస్య న కోపి దాతా । పరోదదా తీతి కుబుద్దిరెషా 1 

అహంకరోమీతి వృథాభిమానః ।స్వకర్మ సూత (గ్రథితోపహి లోకః॥ 

అని శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. 

సార్వభౌముడు మొదలు, సాధారణ, నికృష్ణ మానవుల వరకునూ 

యెట్టివారై నను తాను తన జన్మ పరంపరలో యాచరించిన పాపకర్మఫల 

దుఃఖమును పొందక తప్పుటలేదు. దీనినే 

శో అవశ్యం భావిభాహెనాం, (పతీకారో భవేద్యది | 

గ నవ్ అల వి తదా దుఃఖై ర్నలి బ్యర్త న్నల రామ యుభిష్నరాః 11 

అని విద్యారణ్యముని తెలుపుచున్నారు. కాని త _త్త్వజ్ఞులెన మహ 

సీయులకు వారి (ప్రారబ్దాను భవములు తప్పక యున్నను వాటిచే కలుగుచున్న 

దుఃఖాద్యనుభవముల తీవతను తగ్గించుకొని యనుభవింపవచ్చునని ౫ శాసాను 

భవములు రెంటివల్లను తెలియుచున్నది. అట్టి శాస్త్రము యేది యనిన 

త త్వశా స్త్రము, త _త్హ్వజ్ఞానముచే బీవునియొక్క సంచిత ఆగామి కర్మ 

ఫలములు రెండునూ నశించునుగాని (పారబ్దకర్మఫలము మా(తము నశించదు. 

కాన తత్త్వజ్ఞునకై ననూ యా (ప్రారబ్దక ర్మఫలాను భవములు తప్పవు. కాని 

యీ [పారబకర్మఫలమును త త్వజాని యెనవాడు తన జ్లానబలముచే వాటిని 
ఢా లః ౦ ల్లు: 

అనగా అట్టి సుఖదుఃఖములను తాత్యాలికముగను ఆభాసముగను యనుభవిం 

చును. త త్త్వజ్ఞాని యనగా అద్వైత సిద్దాంతజ్ఞానమును అపరోకముగాపొందిన 

మహనీయుడు. దుఃఖమ్నిశితము గాని శాశ్వతసుఖమును కోరు మానవుడు 

తన అనుభవములలో యేది నిత్యముగా నున్నది, యేవి అనిత్యములని 

శాస్త్రజ్ఞానయు క్షి స్వానుభవములతో తెలిసికొనుట యిహపరముల రెంటి 
సుఖమునకును యావశ్యకమగుచున్నది. (పతి మానవజీవికియున్ను వ్యవ 
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హార వారమార్జికములు రెండునూగలవు. కావున మానవునికి వ్యవహార కాల 

ములో వ్యవహార నిత్యానిత్య జ్ఞానముయున్నూ పారమార్థిక స్థితియందు పార 

మార్జిక నిత్యానిత్య జ్ఞానమున్నూ యీ రెండు స్టితులయందుననూ తన దిర్హ, 
శాశ్వత సుఖానుభవములకుగాను ఆవళ్యకమగుచున్నది. అయినను మానవుడు 
వ్యవహార నిత్యత్వము నెంత (గహించిననూ, యెంత ఆ(శయించిననూ అది 

నశించునదే యగుచున్నది. ఎట్రనిన తాను అను జీవడు యీ స్టూలొపాధిస్టితి 

విడచిననూ, లేక యే కారణముచే నైనను అట్టి వ్యవహార పదార్దములే తనను 

విడచిననూ, తన యీ వ్యవహారానుభవములు నిత్యమగుట లేదు. వాస్త్వవమున 
అనిత్యములే యగుచున్నవి. మానవునకు యీ వ్యవహార సత్యత్వమనునది 
మాయబంగారము లాగున శా శ్వతస్థితి లక్షణములతో నుండదు. ఈ వ్యవహార 

అనుభవములన్నియు జీవుని పారమార్థిక జ్ఞానము అనగా త_త్త్వజ్ఞానముచేత 
వా_న్తవమున లేనివే యగుచు మిథ్యయగుచున్నవి. కాన యీ వ్యవహారాను 

భవములన్ని యు మానవునకు తత్త జ్ఞానముచే అనితక్యములగు చున్నవి. మాన 

వునకు (పాపంచిక వ్యవహారానుభవములయందు అనిత్య, అళాశ్వతత్వములు 

కనుపించుచు అసత్యములగుచున్ననూ ఆంగ్లములో (1017615 a method 

in madness.) అనునట్లు మానవునకు యీ సుఖదుఃఖాది దృశ్యానుభవము 

లన్నియునూ, అనాది అవిద్యా (భాంతియను యున్మత్త స్టీతిలోని, యొక 

పద్ధతిన జరుగుచుండును. గనుకనే వశిష్టాది తత్త ్వజ్ఞాలు యీ సాంసారిక వ్యవ 

హారానుభవముల సన్నింటిన్, “దీర స్వస్నమిదం విశ్వం" -*స్వప్నతుల్యం 

_భ మోదితం"-*రజ్ఞుసర్ప భాంతి వత్” అని యీ (ప్రపంచమంతయు దీర్థ 

స్వప్నము వంటిది. (భమచ కలుగునది-స్వప్నము వంటిది-మందాంధకార 

మున (తాడుయందు కలుగుచున్న సరభమ వంటిది యని తెలుపుచున్నారు, 

కాన వివేకులె న మానవులు తమ నిత్యానిత్య వివేకానుభవ వివేచనలతో 

యీ దృశ్య సుఖదుఃభాద్యనుభవముల యొక్కయు తన (పాపంచిక వ్యవ 

హారానుభవముల యొక్కయు అవా స్తవికతను బాగుగ గుర్తించి తెలుసుకొనిన 

యెడల అట్టి ఆనుభవముల వలన కలుగు సుఖదుఃఖములు అల్ప మై, తాత్కాలిక 

ర 
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ములె, కల్పనానుభవములు మాత్రమే యగుచు తన జీవదశయందు సుఖము 

నిచ్చును. ఇట్టి క్లానమే తన అభ్యాస పటిమచే మోక్షసాధనమై, తన నిత్య 

నిరతిశయ సుఖ (ప్రా పిని యిచ్చును. కాన (ప్రతి వివేక మానవునికిని యీ నిత్యా 

నిత్యజ్ఞా నమనునది సర్వదా పరమ యావశ్యకమె యున్నది. 

దా 

అహాంప్రత్య్వయ వివచన 

మానవులకు ఈ లోకమందు కలుగుచున్న దుఃఖములన్నియు నేను 

నాది అనుప్రత్యభిజ్ఞతో' కలుగుచున్నవి. నాది అనునది నోను అనునది, 
యున్నప్పుడే సంభవముగాని నోను లేనిదే నాది అనునది యుండుటకు వీలు 

లేదు. గనుక ఈ నేచు అవాం అను (ప్రత్యయ వాస్తవికతను గురించి విచా 

రించుదము. ఈ విచారణ అంతయును లో గడచేసి యుంటిమి.గాని యీ నోను, 

నోను అను |పత్యయ (పాముఖ్యమును బట్టి సర్వలోక వ్యవహారములు నడ 

చుచూ, యిదియే మానవుని సుఖదుఃఖములకు (పధానమగుచున్నందున 

యీ విచారణ ముముక్తు జిజ్ఞాసువులకే కాక సర్వసాధారణమైన వారందరకున్నూ 

గూడ ఈ శబ్దార్థ వాస్తవికతను (గహించి నిరూఢి చెసుకున్న యడల 

యిప్పుడు మనలకు కలుగుచున్న తాపతయాది దుఃఖములు కొంతవరకుగాని 

లేక చాలావరకు గాని యుపశమించును. కాన ముముక్షువునకు స్వస్వరూపాను 

సంధానాదుల అభ్యాసమునకున్నూ కేవల సంసారికి యీ సంసార యా(తను 

అధిక దుఃఖాక్రాంతుడు గాక వివేక సౌలభ్యములతో నడుపుటకున్నూ _వివే 

కులకు యిదియే శరణ్యము. అందుకుగాను తిరిగి యీ నోశు అను అనాం 

(సత యమునకు వా_స్తవికార్లము విచారింతము. 

ఇంతవరకు దీనిని గురించి (శుత్యుక్తి (ప్రమాణములతో చేసిన మన 

విచారణను బట్టిన్నీ సాధారణ లోకానుభవమునుబట్టిన్నీ చూచిన యీనేను 
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అని పితివారికి స్ఫురించు పరిమితాకార అనుభవములకు పారమార్ధిక సత్య 

మైన నిత్యత్వము కాకపోయినను నోను అను తను - ఊహించగలిగినంత కాల 

మైనను తనుండలేక కోరినంత కాలమైనను ఈ స్వశరీర దృశ్యానుభవము 

లను పొందుటలేదు. లౌకిక బుద్దితో యోచించినను తను నోను నాది అనుకొను 

దానియందు తన స్వతంత్రము ఆభాసముగా యున్నది గాని వాస్తవముగా 

కనుబడుటలేదు. దీనినిబట్టి పూర్వాపర విమర్శ చేయునట్టి వివేకులకు, మనము 

పొరబడుచున్నా మనియు యిట్టి పొరబడుటచేతనే మనలకు దుఃవాధిక్యములు 

కలుగుచున్నవనియు నిశ్చయింపక తప్పదు. మానవులిట్లు దిర్హ విమర్శచేయక, 

యున్నదే నిజమనినమ్మి సంసార దుఃఖములకు లోనగుటయే అవిద్యయని 

చెప్పబడుచున్నది. 

ఇట్టి అవిద్య అనాదియై జీవులను (భాంతియుతులుగజేసి సంసార 

[పవాహమందు సుడిగుండము నీటిలోని తృణములాగున తిప్పుచున్నది. గాని 

ఈ అవిద్య అనాదియైనను, సాంతము. అనగా మానవుని (ప్రజ్ఞావి వేకములచే 

విచారించి వాస్తవమును తెలుసుకొనినయడల ఈ అవిద్య లేనిదే అగును, 

ఇట్లు అవిద్యానివృత్సి పొందిన మానవుడు దుఃఖరహితుడై నిత్య 

నిరతిశయానంద స్వరూపుడే అగును. కాన నోను అను (ప్రత్యయమునకు 

దృశ్య పరిమితాకారాదులు కాని యడల అది యెట్టిది అని వివేకులు విచారిం 

చిన యడల అట్టి స్వరూపము శాస్త్రముచె స్పష్టముగా చెప్పబడి యున్నది. 

నేను అని (ప్రతివారును .అనుభవించుచున్న (ప్రత్యయ సత్యార్థమును బాగుగ 

గ౦హించక, యిప్పుడు తను నోను నాది అని గ్రహించి పొందుచున్న అను 

భవమంతయు (ఛ్రాంతియుతమై దుఃఖకరమైనదని తోచక తప్పదు, కాన 

అహం, నోన అను తన సత్య స్వరూపమును అనగా తన యధార్థ స్వరూప 

మును శాసాంనుకూలముగ యీ విధముగ తెలుసుకొనవలయును:-- 

నేను ఈ కర్భృత్వాది సంఘాతద్భృశ్య పరిచ్చిన్న శరీరముకాను. 
ఈ శరీరము, కర త్వాద్యభిమానములు. నాకు, లోగడ నా అవిద్యాకామ 
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కర్మలచే యిప్పుడు నా (ప్రారబ్ద కర్మఫలముగా వచ్చినవేగాని వీటితో నా కెటి 

వాన్నవ సంబంధమునులేదు. కాని ఎట్టివారికై నను పారబ్ద కర్మఫలానుభ 

వము (విధింపబడిన శిక్షవంటిది: గాని తప్పదు గనుక నేను అనుభవించ 

వలెను. అయినను నా కర్మానుభవములకు యిప్పుడు సో కర నుగాను-ఎల 

నన కర త్వాదులు నాకులేవు. ఇవి అన్నియు అంతఃకరణ ధర్మములు. 

ఈ అంతఃకరణము, లోగడ నా అజ్ఞాన కాలములో చేసిన కర్మఫలభోక్త త్వ 

ములకుగాను అవిద్వా కల్పితమైన యొక సూక్ష్మోపాధి. ఇది నాయొక్క పని 

ముట్లుగాని దీనితో నాకు యెట్ట వాస్తవ సంబంధమును లేదు. నా పనిముట్టు 

యెప్పటికై నను నెనగుదునా. కాను. కాన నాకున్నూ యీ అంతఃకరణమున 

కున్నూ యెట్టి సంబంధమునులేదు. ఈ అహం అను నా వాస్తవిక స్వరూ 

పము యెట్టిదనిన _ అది, ఎక మై అఖండమైన పరిపూర్ణ స్వరూపము __ 

రెండవ వస్తువు వాన్నవముగా యుండుటకు ఏలులేదు _ నేను సత్య జ్ఞానానంద 

స్వరూపుడను _ సర్వాంతర్చహిర్వా శ్ర్పక మైన చిదాకాళ చిద్దనానంద స్వరూపు 

డను _ శృాత్యుక్త శ్రనుభవములను బట్టిన్నీ యింతవరకు చెసిన నిరూపణా 

నిశృయములనుబట్టిన్నీ, అహం అను నోను లేనికాలముగాని _ దేశముగాని _ 

వస్తువుగాని-_అవస్ట గాని, యుండుటకు వీలులేదు. నోచు సర్వదా (తివిధపరిచ్చెద 

రహితుడ నై _స్వ(ప్రకావడనై _పరిపూరద్దుడనై --అసంగుడనై __ వికారరహితుడ 

నైన అఖండ స్వరూపమై యున్నాను. కానినోుు లోగడ నా అజ్ఞాన కాల 

ములో చేసిన కర్మ (ప్రారబ్ద ఫలానుభవమునకుగాను యిప్పుడు నోను యీ అంతః 

కరణమను కల్పిత యుపాధితో కల్పిత సంబంధము .కలవాడనై నా యుపాధి 

పరబ్దక ర్మ -- క్షయముకుగాను తాత్కాలికముగ పోరబ్బబద్గుడనై 

యున్నాను. గాని వాస్తవముగా యీ అంత౩ఃకరణముతో నాకు ఎట్టి సంబం 

ధములెదు, అనిన్నీ-నా వాస్తవ స్వరూపము యిట్టిది యనిన్నీ యిప్పుడు 

(గహించితిని. ఈ కలుగుచున్న దృశ్యసంసార దుఃఖము నేను పడనక్కర 

లేదు_నాకు ఎంత. మా(త్రము వాస్తవముతో యీ దుఃఖాదులు సంబందించినవి 

గావు. ఇది యంతయు అవిద్యా కల్పిత (భ్రాంత్యనుభముగాని వాస్తవము 
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గాదు-నోచు సంవిజ్యూ[త స్వరూపుడను_నా నిత్య అఖండ స్వరూపమునే, 

భాషంతియుతుడనై యీ స్వశరీర సర్వ దృుశ్యముగా చూచుచున్నాను--రజ్జు 

వయందు సర్బ(భాంతిలాగున నాకు యీ సర్వదృృశ్యము నా సత్య జ్ఞానానంద 

పరిపూర్ణ స్వరూసమందే కల్పిత మై యో పరిచ్చిన్న దుఃఖ దృశా్యనుభవ 

ములు కలుగుచున్నవి. వీటితో నాకెంత మాతమును సంబంధములేదు. 

అనాం, నోను అను యీ జీవుడు నె ౦ధవశిల పితిమ వంటివాడు ఇట్టి (పతిమా 

రూపమునే, సత్యముగా తలచి (భ్రాంతియుతుడనై నా వాస్తవ స్వరూపమును 

_మజచి, (భమవికారములచే యీ యుపాధి వికారములను నావిగా పొందుచు 

న్నాను. గాని యిది వా స్తవముగాదు. అవాం అని స్ఫురించుచున్న నా స్వరూ 

పము లవణఖండము వంటిది. వాస్తవమైన సము(ద జలమే లవణముగా మారి 

నదే..గాని లవణ స్వరూపము సహజమైనది కాదుగదా? సము(ద్రజల వికారమే 

లవణము. ఇ'క్తే యీ అవాం అను నోను అనునది కూడయగుచున్నది-- 

వాస్తవము విచారించిన (బహ్మేతరమేమియునులేదు. యశార్ణముగా చూచిన 

అవాం, నోను అను _ప్రత్యయమునకు వాస్తవ కర, ఎవరును కనబడుటలేదు. 

ఈ విషయమంతయు కర్భృత్వాద్యాభాసన నిరూపణమందు స్పష్టపరచి 

యుంటిమి. ఈ కర్ఫత్వాది సంబంధములన్నియు మాయా కల్పితములు. 

ఆనాది మాయా కల్పనవల్హ యీ పరిచ్చిన్న భేదములుగల యీ దృశ్య 

స్పురణమంతయు తోచుచున్నది. ఈ విషయమునే :_ 

“విశ్వంసశ్యతి కార్యకారణతయా స్వస్వామి సంబంధత 8। 

శిష్యాచార్యతయా తధైవ పితృపు. తాద్యాత్మనా భేదత8। 

స్వప్నేజా(గతివా యయేష పురుషో మాయా పరి భామిత 81” 

ఈ దృశ్య పరిచ్చిన్న భేదములన్నియు మాయా పరిభమితములని 
(శ్రీశంకర భగవత్పాదులు తెలుపుచున్నారు. కాన ఈ మాయ అను అనాది 

అవిద్యను నివృతి చేసుకొనిన యడల భేధమనునదే యుండదు. పరిచ్చిన్న 

భేధములు కల్సితములు. అపరిచ్చిన్న అభేధము, అనగా అద్వితీయ అఖండ 
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తము వాస్తవము. నోయ_సాకి-(ప్రత్యగాత్మ-శివః_శాంత ౩-నేను సజాతీయ, 

విజాతీయ--స్వగత__బేధరహిత నిత్య నిరతిశయ అసజ్ఞ, అద్వితీయ, సర్వాధి 

ష్టాన స్వప౦కాశ పరిపూర్ణ శుద్ద చైతన్య స్వరూపుడను. నిరవయవుడన గుటచే 

నాకు క ర్తృృత్వాదులు సంభవింపవు. నౌను నిష్కి9యుడను--అచలుడను-_అని 
ముముక్షువు బాగుగ తన సత్యస్వరూపమును [గహించి, యిప్పుడు తన స్వరూ 

పముగా స్ఫురించుచున్న యీ సై ంధవ (ప్రతిమను స్వప్రయత్నముతో, తన 
సత్యజ్ఞానానంత లక్షణమెన స్వస్వరూపమను, ని సరంగ మహాసముదమందు 

దః రు — 

యుంచిన_అనగా నిరంతర స్వస్వరూప అనుసంధానాదులను సలుపుచుండ, 

వేరు ప్రయత్నమవసరములేకయే తన యిప్పటి స్వరూపముగా స్పురించుచున్న 
యీ నై ౦ధవ (ప్రతిమ తనంత తానుగనె తన వాస్తవిక స్వస్వరూపమెన సత్య. 

జ్ఞానానంద మహాసాగర స్వరూపము నొందును. ఇదియే అఖండ, అద్వితీయ, 

పరిపూర్ణ , చై తన్యానుభవము. ఈ స్థితియే నిస్పంకల్పమైన శాంత స్వరూ 

పము. ఇదియె మోక్ష సా(మాజ్యము. దీనినే “సంశాంత సంకల్పకలంక 

ముక్త్తచిత్తః,స్వస్టస్సుఖీ రాజ్యమిదంపశాధి”సంకాంత మై సంకల్పరహితుడవై 

యీ రాజ్యమును సుఖముగా అనుభవింపుము అని వశీష్ట భగవానులు 

శ్రీరామచంద్రమూ ర్తికి చెప్పుచున్నారు. కాన ఇట్టి స్వరూపమే అవాం, నోను, 
అని తెలిసికొని తన వాస్తవ స్వరూపము దృశ్యరహిత, సర్వాధిషాన, స్వ వ 

కాశ, అఖండ పరిపూర్ణ శుద్ధ చై తన్యముగాని వేరుగాదనియూ, యిదిఏ తన 

సత స్వరూపము జ్జాన స్వరూపము అని తెలుసుకుని తన వాస్తవ స్వరూప 

మైన యీ జ్ఞానమే సర్వాధిషానమెనదని ఈ విధమున:__అనగా 
రై Sy © Qa 

శో॥ చిదాకాశ స్వరూపోహం । 
య 

చిదేవ భువనతగయం | 

చిదేవ పంచభూతాని | సర్వం చిదిహనాన్యథా। 

అని సర్వదా తన అఖండ, పరిపూర్ణతను అనుసంధానము చేయుచుండ 
వలయును--ఇట్లు అహం అను తన వాస్తవ స్వరూపమును తెలుసుకుని అను 

సంధానము చేయుచుండుటయే యీ వివేక (పయోజనము. 
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ఈ అహం (పత్యయమును గురించి యింతవరకు విమర్శించి 

యుంటిమి_కాని యిపుడు మరియొక విధముగా విచారించుదము_యెంత 

విమర్శించి నిరూపించినను ఈ అహం అను విషయముయొక్క- వాస్తవ 

స్వరూపమును [గ్రహించి అనుభవమును పొందుట శాస్త్రపారంగతులై న వార 

లకు గూడ దుస్తరముగా నున్నది. లోకమునందు యీ సమస్త దృశ్య 

దుఃఖమంతయును యీ అహం_నేను అను విషయమును బాగుగ తెలిసికొన 

జాలనందున కలుగుచున్నది. ఎట్టనిన విచారింతము-సమస్త లోక వ్యవహా 

రములు, అనుభవములు యీ ఒక్క-టియైనోఅహం" నేను అను (ప్రత్యయము 

వల్లనే కలుగుచున్నవి. ఈ ఒక్కూటియైన అహాం అను (పతకయమునే (పతి 

యొక్క. జీవియు నేను, నేను, అహం అని యీ ఒకగాటియైనదానినే వివిధ 

భాషలలో వివిధ నామభేదములచే యుపయోగించుకొనుచు సర్వులును తమ 

అనుభవములను పొందుచున్న విషయ మందరకును స్పష్టమే. అనగా 

సంస్కృత థాషలో “అహం” అని అంధములో “నేను” అని, ఆంగ్ల 

ములో *ఐ” (1) అని, తమిళములో “నాన్” అని, హిందీలో “మె”, 

“హం” అను మొదలుగాగల పర్యాయ పదములచే సర్వబీవులును యీ 

యొక్క అహం పదార్థమునే వాడుకొనుచు, వారివారి అనుభవములను పొందు 

చున్న విషయముగూడ అందరకున్ను తెలిసినదే. దీనినిబట్టి యీ ఒక్కటి 

యైన అహం పదార్గమునే సర్వజీవులు వారివారి భాషలలో భిన్నభిన్న పదము 

లతో వ్యవహరించుచు అనుభవించుచున్నారనియే కదా తేలుచున్నది. గనుక 

సర్వజీవులకు సమానార్గమును, సమాన అనుభూతిని కలిగించుచు అనుభవింప 

బడుచున్న యీ అహం పదార్థము ఏకవస్తువా లేక భిన్న భిన్నములా యని 

విమర్శించిన యీ  శణ్గార్థమునుబట్టిగాని, వివిధ జీవానుభవములనుబట్టిగాని 

యీ అహం అనునది సర్వులకు యేకార్గమునేయిచ్చుచు, ఏకరూపమైన 

యనుభవమునే యిచ్చుచున్నది కౌనియీ అహం అను పదమునకు మరియొక 

అర్థముకాని, మరియొక అనుభవము కాని యెవ్యరికిన్నీ కలుగుటలేదు. ఇట్లు 

కాల్యతయమునందున సర్వజీవులచేతను ఏకరూసముతో ఏకమైన ఒక్క అర్ధ 



ఇ Pa ఇచా ఆ“ తో 

[2 (బహ్మవిద్యానుసన్దాన దర్పణం 

ముతో సమాన స్వభావము కలిగి అనుభవింపబడుచున్న యీ “అహం” 

పదార్థము ఒకగాటియే అని చెస్సుబ యుక ముకాని భిన్న భిన్నములని 

చెప్పుట యుక్కముగా కనబడుటలేదు. ఎట్లన ఒక్కటియైన సువర్ణ మును 

కటక, కంకణ, కిరీట, కుండలాద్యాభరణములకు వాడుకొనుచు, వివిధ నామ 

రూపములతో వ్యవహరించుచున్నను అట్టు వాడబడిన సువ ర్హమంతయు యేక 

రూపమై ఒక్క-టిగ నున్నట్లును, మృత్తు ఒకటియైనను ఘట, శరావాదు 

లుగ వ్యవహారమున వాడబడుచున్నను సర్వదా మృత్తు ఒక్కటియే యైన 

ట్లును, యీ ఒక్కటియైన “అహం” పదార్గమునే సర్వజీవులును వివిధ నామ 

రూపములతో అనుభవమును పొందుచున్నారని చెప్పక తప్పదు. కాన వ్యవ 

హార దశలో యీ అహం పదార్థము వివిధ నామరూపములతో అనుభవించు 

కాలములో జీవుడు తన వాస్తవ “అహంి స్వరూపమును భాంతియుతుడై 

తన సత్యస్వరూపమును మరచి కేవల నామరూపములతో వ్యవహరించుచు, 

అట్టి నామరూపములే తను అనగా అహం, నేను అని నమ్మి యీ దృశ్య 

దుఃఖమును పొందుచున్నాడు. 

అనగా జీవుడు యీ పరిచ్చిన్న హస పాదాదులుగల శరీరముగాని, 

లేనిచో కొంచెము వివేకియైన యెడల తను అనుకొను యీ పరిచ్చిన్న జడ 

రూపమైన అంతఃకరణ రూపమగు సూక్ష్మ శరీరమునే తాను అనగా అహం, 
నెను అని తెలుసుకొనుచున్నాడు. గాని యీ రెంటినిగూడ (భ్రాంతియుతుడై 

అభిమానించుచు తనలోనే, (ప్రత్యగాత్మ యొకడున్నాడనియు, ఆయనయే 
పరమాత్మయనియు, ఆయనకు యిట్టి పరిచ్చిన్న శరీరోపాధులతో యెట్టి 

వాస్తవ సంబంధము లేకపోయిననూ జీవుని అనాది అవిద్యచే శరీర సంబం 

ధము కలిగినవానివలె మనలకు తోచుచున్నదనియు, యిదియే జీవ (భాంతి 

యని (గహించవలెను. ఇట్టి భా9ంతిని పురుషుడు తన నిత్యానిత్య వివేక 
పియత్నములచే తెలుసుకొని త్యజించిన యెడల తన సత్యస్వరూపము 

స్పురించి తనకు యిప్పుడు కలుగుచున్న కర త్వాదులు, దృశ్య దుఃఖ 

ములు ఆభాసములని తోచును. అనగా యివి వాస్తవములుకావు. మనము 
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పొరబడుటచే అనగా అజ్ఞానులమై యీదుఃఖాదులను పొందుచున్నామని తోచక 

తప్పదు. ఎలనన తానుగానిదానిని తను అని అనుకొనుటగాని, తనది కాని 

దానిని తనది యనుకొనుటకన్న అజ్ఞానము, పొరపాటు యేమి యుండును. 

కాని యిట్టి సొరపాటు మనలకు యెట్లు కలుగుచున్నదని విచారించిన, యీ 

చేయబోవు విచారణయొక్క- అంశములు సర్వజీవుల యనుభవములో 

నున్నవే గాన వాటినే మనము అనుభవయుకి, పూర్వకముగ బాగుగ 
విచారించిన, యా నేను 'అహంి అను (పత్యయముయొ క్క-_ వాస్తవ 

స్వరూపము తెలియగలదు. ఎట్లన -- సతి మానవుడును యెప్పుడో 

యొకప్పుడు నా దేహము నేడు సరిగాలేదు అని గాని, లేనిచో నేడు 

నా మనస్సు యేమి బాగులేదనిగాని, లేక నా మనస్సుకు నేడు యెక్కడ 

లేని ఆనందము కలిగినదనిగాని, లేక నా అంతఃకరణము పరితపించు 

చున్నదను మొదలగు (సయోగములను మనము వాడుచు మన యనుభ 

వములను గురించి వ్యవహరించుచున్నాము గదా--ఇట్టి అను భనములను 

మనము బాగుగ వివేచనచేసి చూచిన యెడల నా దేహము, నా అంతఃకర 

ణము, నా మనస్సు అనునప్పుడు నాయొక్క దేహము, నాయొక్క అంతః 

కరణము, నాయొక్క మనస్సు అనియేగదా అర్థము, అట్రయినచో నాబల్ల , 

నాపెళై, నా చేతికర్ర యనునంతటి అర్థమేకదా యగుచున్నది. ఇట్టి సమా 

నార్గము కలుగుచున్నప్పుడు తనది యనుకొను చేతికర్రగాని, పె'పైగాని, బల్ల 

గాని తాననుటకు యెట్లు సంభవముకాదో, అసె నాయొక్క దేహము, అంతః 

కరణము మనస్సు అన్నను తాను కాజాలడుకదా. ఇది సర్వులకును తెలిసిన 

విషయమే. అయినను జీవుడు తన అనాది (భ్రాంతి జ్ఞానముచే తాను కానట్టి 

'దేహాదులనే తాను “అహం” అని వ్యవహరించుచు సర్వదుఃఖములను పొందు 

చున్నాడు. కాని యీ బిల్ల, పె స్పై, కర మొదలగువానిని నావి యనుకొను 

కర లాగుననే యీ దేహాదులు నావి యనుకొనుచున్న కర్తయొక డుండితీర 

వలయును కదా యనిన అట్టి జీవుడు యున్నాడు. అట్ల నుకొను జీవుడే ఆభా 

సుడు. (భాంతియుతుడు, ఇప్పుడు మనలకు కలుగుచున్న యీ జీవ ఆభాస 
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జ్ఞానమును జీవుడు తన నిత్యానిత్య వివేక ప్రయత్నములచే తన భ్రాంతి జ్ఞాన 
మును తొలగించుకొని “అహం” నేను అను జీవుడి న తన వాస్తవ స్వరూ 

పమును తెలుసుకొనవలయును, ఇట్టి జీవునియొక్క- వాస్తవ స్వరూపమును 

“సత్యం జ్ఞానమనంతం (బహ్మ్ అనిన్నీ. “తత సమసి” ఆ _బహ్మనీవు 

అనిన్నీ (శుతిమాతమైన ఉపనిషద్వాక్యములు మనలకు తెలుపుచున్నవి. గాన 

జీవుని వాస్తవ స్వరూపము (శుతిశ్శ్భృతులు మనలకు అద్వితీయ పరిపూర్ణ 

అఖండ వస్తువని చెప్పుచుండగా మన యనుభవమును బట్టి కూడ యీ నేను 

అహం అను పదార్గము ఒక్కటియెన ఏక పడార్లమనియే నిశ్చయమగుచు 
థి రా G 

న్నది. అయిననూ జీవుని అజ్ఞా నముచెత తన పరిపూర్ణ అఖండత్వమును 

గురించలేక (ఛాంతివశు డ యో పరిచ్చిన్నజడో పాధులేతానని నమ్మి సంసార 
అణాల మూ, 

దుఃఖమును పొందుచున్నాడు. 

కావున మానవుడు కొంచెము ళాస్త్రదృష్టితో నిత్యానిత్య _వివేకముచే 

తాను, అనగానేను ఎవరు, నావా స్తవ స్వరూపమెట్టిది, యని గుర్వీశ్వరాను 

(గహముతో విచారించి యిష్పుడు తాను అనుకొను యీ నామరూప, పరిచ్చిన్న 

దేహోపాధులు తాను కౌననియు, అయినను తాను చేసిన తన అనాది అవిద్యా 

కామకర్మాదుల ఫలముచే యీ వుపాధి కల్పితముగా తనకు సంపా_ప్తమైన 

దనియు, తనకు యిప్పుడు [1పాప్రమైన యీ శరీరోపాధులు తన ప్రారబ్ద 

కర్మఫలాను భవమునకు మాత్రము యీ వుపాధి తనకు వచ్చినదని తెలుసు 
కొనవలయును. ఇట్లు తెలుసుకొని తన కర్మ ఫలానుభవకాలమందు తనకీ 

యుపాధితోను యీ ఉపాధి ధర్మములైన క_ర్భత్వభో కృుత్వాదులతోను తన 

కెట్టి సంబంధము లేదని తెలుసుకొని నిశ్చయించుకొని కర్మఫలాను భవమును 

యథ్యాప్రాప్తముగ నిరభిమానియై యనుభవించుచుండిన యట్టి యనుభవము, 
కర్మలు, తినకు భావి (పతిబంధము కలిగించజాలవు. ఎలనన తన వాస్తవ 

స్వరూపమును. బట్టి యీ అంతఃకరణ ధర్మ, కర్మములకు తాను కర్త కాదు 

గదా-క _ర్రకాని వానిని కర్మ బంధింపజాలదు. ఇదియే తనకు సరమ లాభము. 

ఇట్లు తెలుసుకొన్న జ్ఞానము స్వానుభవము పొందుటకు తన సత్యస్వ్యరూపమున్లు 
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తాను కేవల సాక్షి, (పత్యగాత్మ, శివః, శాంతః, అని తెలుసుకొని నేను, 

అహం--నిత్య, నిరతిశయ, దృశ్యరహిత, సర్వాధిషాన, స్వ(పకాళ, సజా 

తీయ విజాతీయ స్వగత బేధరహిత, అసంగ, అఖండ, పరిప్యూర చైతన్య 

మని సదా అనుసంధానము చేయుచు, యింకను అహం అను తన సత్య 

స్వరూపమును యెట్లు తెలుసుకొనవలయు ననిన అహం, నేను వా_స్తవముగ 

సంవిత్. మహాస్పటిక మహాశిలవంటి వాడను, అచలుడను-స్వ(ప్రకాశుడను_ 

నాకు గమనాగమనములు, [కియాచరణలును లేవు_నేను. నిష్కి-9యుడను- 

అసంగుడను-అయిననూ నాయొక్క యో కల్పితాంతఃకరణ ధర్మములు 

నాయందు (పతిఫలించి ఆ అంతఃకరణ క_ర్హృత్వభో కృత్వాది ధర్మములు 

నావిగా తోపింపబడుచున్న వే గాని వాస్తమున నాకు యీ గమనాగమ 

నములతోగాని, కర్తృత్వాది (క్రియలతోగాని, రాగద్వేషములతోగాన, సుఖ 

దుఃఖములతోగాని 'దెిహధర్మములయిస కుత్పిపాసాదులు జనన మరణములతో 

గాని నాకెట్టి వాస్తవ సంబంధమును లేదు. యథార్థమున యీ ధర్మము 
లన్నియు జడోపాధులై న శరీరధర్మములుగాని నాకు సంబంధించినవి కావు. 

ఇవి యన్నియు నా (భ్రాంతి కల్పితములే గనుక అట్టి భ్రాంతిని నా యథార్థ 

స్వరూపజ్ఞానము చేతనే నశింప జేయవలయును. గాని వేరు మార్గము లేదు. 

(భాంతి యనునది అయ థార్థజ్ఞాన సంస్కారముచే మనసుకు కలుగు వికారమే 

కాని వేరుకాదు. కాన యిప్పుడు నా సత్య స్వరూపజ్ఞానముచె నా మనస్సు 

సంస్కరించుకొనిన నా సత్యస్వరూసమును నేను తెలుసుకొనగలను. ఇట్టి 

సత్యస్వరూపమును స్వానుభవమును పొందు పే పరమ పురుషార్థము, మోక్షము 

అగుచున్నది. 

అహంకార వివేచన 

అహంకారమనగా నేను, నాది యనుకొనుట. అహంకారుడు అను 

శబ్దమునకు అర్థము నేను. ఇట్లు అహం, నేను అనుకొనుచునే సర్వజీవులును 

సర్వవ్యవహారములు చేయుచున్నారు. ఈనేను అను (ప్రతీతి లేనిదే (ప్రపంచ మె 
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యుండదు. ఈనేను అనునది జీవుని జన్మ్మప్రభృతి వెంబడించుచు జీవుని 

మోక్ష పర్యంతము ఉండును. ఈనేను అనువాడు యెవడు అని బాగుగ విచా 

రించిన యెడల మిథ్యయేయగును. అయిననూ ఈనేను అను (ప్రతీతి లేనిది 

లోక వ్యవహారము జరుగుటగాని, జీవుడు మోక్షప్రాప్తి నొందుటకుగాని వీలు. 

కాదు. ఈనేను అనునది యున్నది యనుటకు పరమార్దతః వీలులేదు. లేదను 
టకు వ్యవహారతః వీలులేదు. అట్లనుటకు వీలునుకాదు. కాని పర్యవసానముగ 

ఈనేను అను అహం పదార్థమును మాయలాగున లేనిదేయని చెప్పుటకు వీలు 

లేదు. ఏలనన ఈ అహం నేను అన్నుపతీతి జీవుడును, చిదాభాసుడును కలసి 

అన్యోన్యాధ్యాసచే అనుకొనుచున్నారు. ఇందు జీవుడు నిత్యుడు, వా_స్తవుడు. 

చిడాభాసుడు కల్పితుడు, (భ్రాంతియుతుడు. నేను అను (ప్రతీతిలో ఏరిద్దరును 

యున్నారు. కాని ఇద్దరుగా (ప్రతీతిని పొందుటలేదు. ఎందుచే ననగా నిజము 

విచారించిన యిందు ఒక్కడే వా_స్తవుడు, నిత్యుడు, రెండవవాడు అనాది 

అవిద్యా(భమ కల్పితుడు, అనిత్యుడు. ఈ కల్పితుని (భ్రాంతి ధర్మాధ్యాసమునే 

వా_స్తవజీవుడు పొంది నటుల మనకు కనబడుచు సర్వదృశ్య సంసారమును 
కలిగించుచున్నాడు. సర్వ వ్యవహారములు ఈ వీరిరువురి కలియిక అనగా 

అధ్యాసచేతనే కలుగుచున్నవి. “ఇదం” పతీతిలో లాగుననే “అహం” నేను 

అన్నుప్రతీతిలో గూడ సత్యానృతములు మిధునీకృతమె, యీనేను అను ప్రతీతి 

సర్వులకును యొ కేవిధముగా కలుగుచున్నది. ఇందు అధిష్టానము, నిర్వికార 

అఖండ పరిపూ ర దైతన్య స్వరూపుడై న ఆత్మ--.అధ్య స్తము, వారివారి 

అనాది అవిద్యాకామకర్మ ఫలముల ననుభవించుటకు కల్పితమైన భిన్న, భిన్న 

వివిధ జీవోపాధులు. ఈ జీవోపాధులన్నియు నేను, నేను అను[పతీతి తోడనే 

వ్యవహరించుచున్నవి. ఇబ్రెందువల్లననగా సర్వజీవోపా ధులకు అధిజ్టానము 

ఒక్క-టియే గనుక. ఎట్లన చలన చిత్రములయందు సదా ఒక్కటియైన 

శ్వేతాంబరసటమునందు చీకటిలో అనేక శబ్దచలన చిత్రములు కనబడుచు, 

దీప ప్రకాశము వచ్చిన వెంటనే యెట్లివియన్నియూ లేనివే యగుచున్నవో 

అశ్లే ఈ జీవుల ఆజ్ఞానమను చీకటి యున్నంతకాలము భిన్నభిన్న యుపాధు 
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లతో చిత్ర విచిత్రానుభవములను పొందుచు సంసార చక్రమున (భమణము 

చేయుచుందురు. బరిలో యొకానొక సుకృత జీవుడు అనేక కోటి జన్మపుణ్య 

ఫలమున జ్ఞానమును (పకాశమును పొంది వాస్తవమైన తన అధిష్టాన స్వరూ 

పము గోచరించి స్వానుభవము పొందుటవలన మోక్షప్రా ప్రిబడయును. 

బాగుగ విచారించిన యెంతకాలము యెంతమంది జీవులచే అనుభవింపబడు 

చున్నదై నను యీనేను అన్నుపతీతి యొక్క వాస్తవిక అర్థము ఎల్లప్పుడును 
యొక్క-టిగానే కనపడుచున్నది. ఎవరై ననూ నేను అనునట్టి వారి అనుభవము 
చూచిన (ప్రతివారును సర్వదృశ్యమును నిషేధించుచూ, తనను తాను మిగుల్చు 
కొని గుర్తించుచున్నాడు. అనగా (పతియొక్క._ జీవియు తనను తెలుసుకొను 

టకు సర్వదృశ్య నిరాకరణము చేయుచు సర్వజీవులును ఈ యొక్క. ఆత్మ 

పదార్గమునే నేను అని గుర్తించుచు, స్మరించుచు వారివారి ఆత్మయందే అనగా 
తనయం దే పరమపీతిని పొందుచున్నాడు. కాని జీవునికి తనయందు అట్టి పరమ 
(ప్రీతి తన సత్యస్వభావముచే తన యందే పొందుచున్నను ఈజీవుడే తన అనాది 
అవిద్యా మహిమచే అధ్యాసవలన అజ్ఞానముచేత (భ్రాంతి రూపమైన పరిచ్చిన్నో 
పాధియే తానని నమ్మి మోసపోవుచు తన జీవ కర్షృత్వాద్యభిమానములతో 

సంసారదుఃఖమును నేను అను పతీతితో అనుభవించుచున్నాడు. ఈ అసాది 

(భ్రాంతి మహిమచే జీవుడు తన సత్యస్వరూపమును గుర్తించలేక, తన సత్య 
స్వరూపాజ్జానముచే (భాంతుడగుచున్నాడు. ఇట్ట అనాది (భాంతివలన తనకీ 

(భాంతి కల్పితాంతఃకరణోపాధితో తన సంబంధము వాస్తవము కాదని 

తెలుసుకొనలేకున్నాడు. జీవుడు తన స్వ(ప్రయత్నముచే యీ సంబంధములు 
యుపాధి ధర్మములు, తనకు వాస్తవము కాదు యని, తెలుసుకొనిన యెడల, 

యీ కల్పితోపాధి ధర్మములు తనను వాస్త్రవముగ బాధించక తనకు 
యీ జ్ఞానమే మోక్షసాధన మగును. 

ముముకువు తరణోపాయ బోధకుగాను యోగవాసిష్టమందు యీ అహం 
కారమును రెండు విధముల  తెలుపుచున్నారు. ఒకటి సదహంకారమనియు, 
రెండవది దురహంకారమనియు చెప్పుచున్నారు. సదహాంకారమనగా నేను 
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అను తాను వా స్తవముగ సర్వాధిష్ఞాన సత్యస్వరూపుడని, తనకు యీ అంతః 

కరణ ధర్మములతో ఎట్టి సంబంధములేదు అని తెలుసుకొని స్వానుభవమునకు 

గాను అనుసంధానాదులను చేయుచుండుట. రెండవది తన యీ స్వశరీర 

అంతఃకరణ జీవధర్మములు కల్పితములని తెలుసుకొని వాటిని జ్డాన పూర్వక 

ముగ సతతాభ్యాసములచే త్యబించుట. ఇట్లు చేయుచు తన దురహంకారమును 

జ్ఞానపూర్వకముగ త్యజించి సదహంకారమును తాను అనగా నేను అని తనను 

సత్యజ్ఞాన స్వరూపునిగా తెలిసికొనుబయే జీవునికి సాక్షొన్మోక్ష ప్రయత్న మగును, 

దీనినే “అహం సర్వమిదం విశ్వం పరమత్మాహ మచ్యుత; | అహంకారాభిధా 

యాసా కల్ఫ్స్యతే నతు వా _స్తవీ-యని శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. కాన నాకు 

యిప్పుడు పరిచ్చిన్నోపాధులుగా దృశ్యానుభవముల నిచ్చుచున్న యీ స్టూల 

సూక్ష్మ శరీరములు నేను కాను. వాస్త్రవమున వీనితో నాకెట్లి సంబంధమున్నూ 

లేదు. “అహం” నేను అనుకొను (ప్రతీతికి వాస్తవికార్ణము ఏమన, (ప్రతి 

జీవుని హృదయ పుండరీకమున, (పత్యగాత్మగా సర్వాత్మ పరమాత్మలు తాను 

గనే యుండి, స్వ(ప్రకాశమె, సర్వాధిష్లాన మై, సర్వాంతర్చరిపూర్ణ మై, 

అసంగమె, దృశ్యరహిత మై,సజాతీయ విజాతీయ స్వగత బభ్రెదరహిత మై, (త్రివిధ 

పరిచ్చిన్న రహితమై, జగదుత్పత్తి, స్టితి, లయములకు వివర్తకారణమై, 

నిత్యమై, నిర్వికారమై, నిరతిశయమై, నిరవయవమై, న్నిష్కియమై, అద్వి 
తీయ అఖండ పరిపూర్ణ చై తన్యముగా యే సద్వస్తువయున్నదో అదియే 

నోశు అనునదికాని తన శరీరాదులు కావని సంశయ రహితముగా తెలిసి 

కొనవలయును. ఇంకను నేను అను తన వాస్తవ స్వరూపము కేవల జ్ఞానము 

కాని జ్లాతృజ్లేయములు కాపు అనిన్నీ, తను, స్వ్మపకాశ, నిత్య, నిర్వికార, 

నిర్మల, మహాకాశములాగున చిదాకాశ స్వరూపుడననిన్నీ, తన సత్య స్వరూ 

పము సంవిదూప పరిపూర్ణ మహాస్పటికశిల వంటిదనిన్నీ తాను సర్వగత 

మైన, అచల స్థిర స్వరూపుడనని, “అహం” నేను అను (ప్రతీతికి వా_స్తవి 

కార్టమని, నిశ్చయముగా తెలిసికొనవలయును. 
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లోకములో ఒక వస్తువును తెలిసికొనుటకుగాని, పొందుటకుగాని దానికి 

సంబంధించిన సన్నిహిత వస్తువున్నాశయించి ఆ వస్తువును పొందటకుగాని, 

తెలిసికొనుటగాని జరుగుచున్న విషయము అందరియనుభవములోనున్న దే. 

కనుక మనము పొందవలసిన (బహ్మజ్టానముక్"అకు. గూడ మనలోనున్నట్టి 

సత్యవస్తువునాశ9యించి యిట్టి జ్ఞానమును పొందవలసియున్నది. ఇట్టి సత్సదా 

ర్హము (ప్రత్యక్షముగ మనలోనే యున్నట్లు (శ్రుతి 

“సయఏషో౬ఒన్నర్హ ఎదయఆకాశః,తస్కిన్నయం పురుషోమనోమయః, 

అమృతోహిరణ్మయ:ః "అని ఆ(బహ్మా (ప్రత్యగాత్మ స్వరూపముగ అందరి హృద 

యాకాశాన రమందు నున్నాడనియు, ఆయన అమృతుడనియు, తేజోరూపుడ 

నియు చెప్పుచున్నది. ఆయనయే ఆత్మ. దీనినే శంకరభగవత్సాదులు 

శ్ స్వప్న (పపంచో రవిణా నభాస్య తే వై వానలాదై రచ చతురాదిభిః। 

(పత్యక్పకాశేన విభాతిసర్వం 11 

అనగా స్వప్నమందలి (ప్రపంచము సూర్యునిచేతగాని, అగ్నా్యాదుల 

చేతగాని చతురాదుల చెతగాని భాసించక, కేవలము ఆత్మపికాశముచేతనే 

సర్వము భాసించును అని తెలుపుచున్నారు. అనగా _ ఆ (ప్రత్యగాత్మ వల్లనే 

యీ సర్వదృశ్యము (ప్రకౌశించుచున్నదని భావము. ఈయనయే 

సర్వాన్న ర్బహిర్వా పక మైన ఆ (బహ్మ. ఈ పిత్యగాత్మ స్వరూపమున 

అందరి హృదయా కౌాశములయందునుండి (ప్రకాశించుచు తెలియబడుచున్నాడు. 

కనుక ఈయన స్వరూపమును బాగుగా (గహించనివారలకు ఈ (పత్యగాత్మ 

పరమాత్మలు ఒక్క పేయని (గహించి స్వానుభవమును పొందుట అసా 

ధ్యము. కనుక ఈ వివెక (గహణములు చాలా ఆవ శ్యకములు, అదియెట్ల 

నిన - మనలకు బాహ్యమందు లోక భాస్కరుడున్నట్టుగనే, అందరి ఆంతర 

మందు చిద్భాస్క-రుడున్నాడు. మనము ఎలాగున సరిమితాకారమైన సూర్య 
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బింబమును (ప్రతియొక్క_రును వివిధ (ప్రదేశములయందు చూచుచు ఈయన 

యొక్క-డే సమస్త (ప్రపంచమును (పకాశింపజేయు ఒక్క సూర్యుడని యెట్లు 

(గహించుచున్నా మో, ఆలాగుననే యీ (పత్యగాత్మను వాస్తవ స్వరూప 

ముతో ఎవరి హృదయమందు వారు గిహించి ఈయనయే ఆ (బహ్మ. ఆ 

(బహ్మయును, ఈ (_ప్రత్మగాత్మయైననెనున్ను ఒక్కటియెయని తెలిసికొని అనుభ 
వము పొందవలసి యున్నది. ఇదియే (శుతిమాత ముఖ్యతాత్సర్యము, ఇదియే 

బీవ్నబ హైక్యము. ఇచట ఐక్యమనగా _ రెండు పదార్థములను చేర్చుటకాదు. 

కాని రెండున్ను ఒక్కటియేయని తెలిసికొనుట. ఉన్నది ఒక్క వస్తువేగాని 

రెండవదిలేదు. “ఏక మేవాద్వితీయం [బహ్మ” అని (శ్రుతి తెలుపుచున్నది. 

కనుక మనము లోకములో బాహ్యమందు అనేక సూర్యబింబములను చూచు 

చున్నను సూర్యుడు ఒక్కడేయని యెట్లు తెలిసికొనుచున్నామో అక్సై యీ 

(పత్యగాత్మ పరమాత్మలొక్కటియెయనిన్నీ, ఆ యొక్కటియే సత్యమనిన్నీ, 

అదియే నేను (అహం) అనిన్నీ (గ్రహించవలెను. అహం అను (ప్రత్యయ 

ములో సత్యపదార్థ స్వరూపుడు ఈ (ప్రత్యగాత్మయేగాని తక్కిన వెవిన్నీకావు- 

అందుచేతనే యీ (పక్యగాత్మను మనము భాగత్యాగలక్షణముచే (గహిాంచ 

వలెనని పూర్వాచార్యుల వచనములన్నియు తెలుపుచున్నవి. ఇట్లు భాగత్యాగ 

లక్షణముచే ఒక నిశ్న్చయమునకు వచ్చినను ఈ (ప్రత్యగాత్మ (చిద్భాస్క-రుడ్సు, 

లోక భాస్క_రునిలాగున అందరకున్ను తెలియబడుటలేదే ? అనుశంక తోచును. 

కాని యీశంక సరియెనదికాదు. వందుచేతననగా-_లోకభాస్మ్క_రుడు గూడా 

అంధులగు వారికి అగపడుటలేదు.మేఘాదులావరించినపుడు ఆ పి దేశములోని 

వారందరికిన్నీ సూర్యదర్శనమగుటలేదు. ఈ రెండుస్టితులు లేనప్పుడె లోక 

భాస్కరుడై నను మనలకు అగపడుచున్నాడు. అనై మనము ఈ చిద్భాస్క- 

రుని చూడవలెనన్న మేఘావరణములాగునడే తమకున్న అక్షానావరణమును వా 

తొలగించుకొని అజ్ఞాన దృష్టిని ఆఅంధత్వమును తొలగించుకొని 

వా న శ్ గాలి లాం న హి శ అల్ల 
జ్ఞాన దృష్టి" తెలిసికొనువారందరికిన్ని ఈ చిద్భాస్క_ డై న 

(ప్రత్యగాత్మ అగపడును. ఈయన _ అన్నిటికం అను, అందరికన్నను 
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మనలో (పతియొక్క-రికిన్నీ అతిసన్నిహితుడుగనున్నాడు. దీనినే _ోయక్సాకా 

దపరోక్షాదృహ్మ” ఈ (ప్రత్యగాత్మ యెల్ల ప్పుడును మన యనుభవములోనున్నా 

డన్నిశుతి తెలుపుచున్నది. కాని-మనము వివేచనజేయకున్నందున ఆయనను 

గిహించుటలేదు. ఎట్లన _ ఈ దృశ్యమంతయు జ్ఞానమునందధిష్టితమై, 

అజ్ఞానజడ మై థాసించుచున్నది. దీనినే గీతాచార్యులు “అజ్ఞాన నావృతం 

జ్ఞానం", అని చెప్పుచున్నారు. అజ్ఞానము అంధకార రూపము. ఈ యజ్ఞాన 

మను కప్పును తీసివేసినగాని మనకు సత్యము భాస్యముకాదు. మనలోని అన, ః 

కరణము జడము. అందుకుగాను మనలోనున్న ఈ (ప్రత్యగాత్మయే అన ః 
కరణము ద్వారా సమస్త పదార్థములను మనలకు భాసింపజేయుచున్నాడు. 

ఇదిగాక లోకభాస్క-రుడై న సూరీడు మనలకు బాహ్య (ప్రకాశమునే యిచ్చు 
చున్నాడుగాని ఆన్నర పికాశముసీయజాలడు. ఈ (ప్రత్యగాత్మ చిద్భాస్క 

రుడు గనుక మనలకు బాహా్యాన్నర పికాశములను సదా ఇచ్చుచున్నాడు. 

ఎట్లన -- చీకటిలొనున్న మనుష్యుడు నేనున్నానని తననున్ను, తనచుట్టు 

చీకటి యున్నదని తన బాహ్యమందున్న చికటినిన్నీ యీ (ప్రత్యగాత్మ (పకా 

శముచేతనే తెలిసికొనగలుగుచున్నాడు. ఇదిగాక జాగత్సప్నసుషు వలను 

మూడు దశలయందును ఈ (పత్యగాత్మయొక్క- డే సమానముగానుండి ఆయా 

యవస్టలయందు జ్ఞానాజ్ఞా నములను (గహించుచున్నాడు. ఎట్ల నగా - సుమ ప్రి 

నుండి లేచినవాడు“ఏతావన్నంకాలం సుఖమహమస్వాప్పం, నకించిదహమ వేది 

షమ్” అని, అనగా _ నేనింతకాలము సుఖముగ న్నిద్రించితిని. నాకేమియు 

దెలియలేదు అని చెప్పుచున్నాడు. సుషుప్పికాలమందు అన్న ఃకరణముగూడ అజ్ఞా 

నమందులయమగుచున్నది. ఆసుషుప్పి కాలమందుండునది యీ (ప్రత్యగాత్మ 

యొక్క పేకాని, మరేదియులేదు. జ్మాగతగలిగిన తరువాత తన జ్ఞాన సుఖ 

స్వరూపానుభవమును మూలాజ్ఞానమును రెంటిని స్మరించుకొనుచున్నాడు. 

దీనివల్ల ఈ (ప్రత్యగాత్మ అవస్థా(త్రయములోనున్ను అబాధితుడై మనలో 

నుండి జ్ఞాన (వకాశములనిచ్చుచున్నాడని సులభముగ (గహించవచ్చును. 

చీకటిలోనున్న ఘటము నేనున్నానని చెప్పుటలేదుగద! ఈ తెలివియే (ప్రకాశము, 

ర్ 
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ఇట్లు తెలిసికొని ఆయన అనగా _ ఈ (ప్రత్యగాత్మ మనలోనున్నాడని 
నిశ్చయించి ఆయన వాస్తవ స్వరూపమే తానుగా గ౦9హించవలెను. కాన 

సీ ప్రత్యగాత్మ మనలకు కనబడుటలేదని శంకకు అవకాశములేదు. ఈ (ప్రత్య 
గాత్మ(చిద్భాస్కరుడులోకభాస్కరునితోగున (ప్రత్యకొదులకు గోచరుడుకాడు. 

ఐనను ఆయన వాస్తవస్వరూపమును తానుగా తెలిసికొని నిశ్చయించి 

అనుభవరూపఫలపర్యనృము _ దీర్ల కాలానుసంధానముజేయగా  (ప్రతిబంధ 

నివృతియె తత్స రూపమును పొందును. ఈ (పత్యగాత్మ జ్ఞానస్వరూపుడు. 

జ్ఞానము తెలియబడునదికాదు. తెలిసికొనునది క్లానము. అది తెలియబడునది 

గాని, తెలిసికొనే కర్కగాని అగుటకు వీలులేదు. (శ్రుతి సత్యవస్తువు ఒక్కటియే 

యున్నది. తదితరమంతయు అసత్యము, (భాంతిజన్యము అని తెలుపుచున్నది. 

కనుక నితరమును తెలిసికొనుట (భ్రాంతి జ్ఞానమేయగును. ఐనను ముముక్షు 
నగు సాధకునకు ఈ కల్ప్చితధివృ త్తి చేతగాక, ఈ (ప్రత్యగాత్మ పరమాత్మ 

స్వస్వరూపము తానుగా తెలిసికొనుటకు వేరుశరణ్యములేదు. ఈయన జ్ఞాన 

స్వరూపుడు. తెలియబడుటకు వీలుకానిదగుటచేతనే జిజ్ఞాసువగు సాధకునకు 

ఈ (బహ్మను తెలిసికొన్నానన్నను తప్పె. ఎందుచేతననగా __ 

ఈయన _ తెలియబడువాడుకాదు. కనుక దీనినే (శతి “యశశత్రాన్యోన్య 
తృశ్యతి తదల్బ్పం” అని చెప్పుచున్నది. తెలియదనిన్ని తెలియ లేదనిన్ని నిశ్చ 

యించితిమేని, అప్పుడు సాధనముగ [(శవణాదులను బోధించు “దష్టవ్య 
శ్యోతవ్యో నిధిధ్యాసితవ్యః” అనుకుతి వాక్యమునకు సార్థక్యము లేక 
పోవును. కనుక ఈ శబ్దార్థమును గౌణముగ భావించి సాధనకొరకు ముముక్లు 
వైన సాధకుడు తదనుభవ లాభమును కోరుచు సత్య స్వస్వరూప స్టిత్యవగతి 
వర్య నము నిరన్త్హరానుసన్దాన సభూధ్యభ్యాసములను చేయవలెను. ఈ మార్గ 

మిట్టిదిగనుక న (శ్రుతి_“క్షురస్యధారా నిశితా దురత్యయా దుర్గంపథ స్త తృ్మవయో 

వదన్హి అని యీ మార్లక్లి ష్టతనుచెప్పి, మరియు “కళ్చిద్దీరః (ప్రత్యగాత్యాన 
మైకత్' ఈ ఫలము ధరుడైన ఏ యొక్కనికో కలుగుచున్నదని చెప్పు 
చున్నది. ఇంకను జిజ్ఞాసువై న సాధకుని యనుభవమును___ 
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“నాహమన్యేసువేదేతి నోనవేదేతి వేదచ। యదిమన్య నేసువేదేతి 
ద(భమెవాపి నూనమ్” అని [శుతి తెలుపుచున్నది. 

ఐనను ఈ (ప్రత్యగాత్మ కొత వాడుకాడు. నేను నేను అను అందరి 

వ్యవహారమునకు ఆధారమెవ్వడో అతకో యీ (పత్యగాత్మ. ఇతడొక్క-_డుతప్ప 

తక్కిన డెహాది దృశ్య సముదాయమంతయు జడము. ఇట్టి జడమునంతయు 

(ప్రకాశింపజయునది యీాయనయే. ఈయన బాహ్యాన్నర (ప్రకాశకుడు. స్వ(ప 

కాశుడు. జ్ఞాన స్వరూపుడైన ఈయన సాహాయ్యములేక ఏ యిన్టియమున్ను 

పనిచేయనేరదు. సర్వేందియ వ్యాపారములకున్ను జ్ఞానము ఈయనవల్ల సే 

కలుగుచున్నది. అది యిది యననేల ? సర్వ పిపంచమును భాసింపజేయున 

దియు నీయన స్వపికాశమె. వాస్తవములో (ప్రపంచము కూడ లేనిదేగదా ! 

ఐనను ఉన్నటుల భాసింపజేయునది గూడ యీయనయే. జ్ఞాన స్వరూపము 

నుండి జ్ఞానా జ్ఞాన స్థితుల రెంటిని ప్రకాశింప పజేయుచున్నాడు 

గాన, ఇట ప్రత్యగాత్మ స్వరూపమైన జ్ఞానమును గురించి విచారిం 

తము. ఈ ప్రత్యగాత్మస్వరూపమున  “నానాఛిద్ర ఘటోదరస్థిత మహా 
దీవపిభా భాస్వరం । జ్ఞానం యస్యతు చక్షురాదికరణ ద్వారా బహిస్పందతే । 

జానామీతి తమేవభాంత మనుభాతే్యేత త్సమస్తం జగత్” అని (శ్రీశంకర 

భగవత్పాదులు నిరూపించి యున్నారు_దీనినే “తస్య భాసాసర్వమిదం 

విభాతి” అని ఈ సర్వమును ఆయనయొక్క- (ప్రకాశముచేతనే భాసించు 

చున్నదని _ తీతిగూడ ఈయర్థ్హమునే తెలుపుచున్నది. 
ఈ ప్రత్యగాత్మ కేవల జ్ఞాన స్వరూపుడు _ స్వప్రకాళుడు, స్వాధి 
ష్టానుడు- ఈయన యే సర్వాత్మగానుండి సర్వమును (పకాశింప జేయుచున్నాడు. 

ఈయనయే సరమాత్మ_ఈయనయే త్రివిధ జ్ఞేధరహిత, అసంగ, అద్వితీయ, 
అఖండ, పరిపూర్ణ చై తన్య స్వరూపుడు- ఈయనయే శుద్దజీవుడు, ఈయ 
నయే పరమాత్మాభిన్ను డు_ఈయ నయే అహం. శబ్దమునకు" లాక్షణి కార్టుడు-- 

అని గొహించవలిను. సర్వ శరీరములయందును సత్యపదార్హ మీయన 
యొక్క డే, అన్యములన్నియూగూడ కల్ప్సితములు, అవా స్తవములని గూడ 

నిశ్చయముగా తెలిసికొనవలయును___ 
rr 



శరీరత్రయ వివేచన 
ఈ (బహ్మవిద్యానుసంధాన మనునది తన స్వరూపమైన (బబహ్మవాపికి 

అనుష్ట్రించవల సిన ఒక (ప్రక్రియ, ఈ జ్రకిియ ఎట్టిదనగా-(బహ్మా జిజ్ఞాసువు 

తన సత్యస్వరూపమును బాగుగా గుర్వీశ్వరాను గహములద్వారా (తతి 

యుక్త ఫైనుభవ పూర్వకముగ తెలుసుకొని దాని స్వానుభవమును పొందుటకు 

అనేక విధములుగా, అనగా తనకు (గహణదార్హ్యతలు కలుగు విధమున 

మననాదులు చేయుచుండవలయును. ఇట్లు చేయుటలో ముముతువునకు దృశ్యా 

నుభవములు భిన్నభిన్నముగా కలుగుచుండును. ఇందులో మొట్ట మొదటిది తన 

శరీరానుభవము. దీనిని గురించి శాస్త్రము పలువిధముల ఇది మిథ్యయని 

చెప్పిననూ శాస్త్రీయ స్వానుభవ యుక్తితో గూడా తను విచారణ చేయుటచేత 

అంత ః$కరణకు సిద్దాంత దార్హ్యము అధికము కాగలదు. అందుకుగాను మనము 

యీ కింది అనుభవ విషయములను విచారణ చేయుదము. పితి జీవున 

కున్నూ స్టూల సూక్ష్మకారణ శరీరములని మూడు శరీరములున్నవని శాస్త్రము 

చెప్పుచున్నది. ఐననూ సూక్ష్మ శరీరమెస అవిద్యా ఏలయముతో అంతఃకర 

ణము గూడా నశించునుగాన దీనికి వేరు ప్రయత్నము అక్కరలేదు. 

En స్ట సూల స్వ్రన్నమయో దేహ స్పూక్ష్మస్పా్యాద్వాసనామయ: | 

మూలాజ్ఞానం యత్త దేవ శరీరంకారణాభిధమ్ ॥ 

లో (బహ్మాతై కత్వ విజ్ఞాన శక్తై్యైవ _బహ్మవిద్యతిః | 

నాశయేత్కారణం దెహ మకుర్వన్ కించి దంతరమ్ ॥ 

అనగా ఈ అన్నవికారమైన 'దెహము స్టూలము. వాసనారూపమైనది 

సూక్ష్మ దేహము. మూలాజ్లానమే కారణ దేహము. (బహ్మాతై ్మకత్వవిజ్తాన 
. న ఇ శా యా al 

శకితోనే యీ కారణ శరీరమును యతి. నశింపజేయగనే అంతఃకరణము 
గూడ విలయమగును. దీనికి వేరు పయత్నమవసరములేదు. 

“కారణస్యాపి సూక్ష్మస్య వినాశేసతి వర్ష ణః ” (వినాశ 8) 
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అని శంకర భగవత్పాదులు కారణ శరీరముతోపాటు అంతఃకరణము 

గూడ నశించునని తెలుపుచున్నారు. గాన ఇచట స్తూల సూక్ష్మ శరీరములను 

గురించియే విదారణమావళ్యకము. ఇందులో మొదటి రెండు శరీరములై న 

స్టూల సూక్మ్మములు నశించునవి. ఆత్మ యొక్కటియే సత్యమని శాస్త్రము 

చెప్పుచున్నది. గాన మన యనుభవముచే గూడ విచారించుదము. పైన చెప్పిన 

స్టూల సూక్ష్మ శరీరములలో (పతివారి స్టూల శరీరము మనమెంత జా(గతగా 

రక్షించిననూ మన (పయత్నములేకయే కాల పరిణామములను పొంది ఆ 

జీవుని పా9రబ్దాంతమందు ఈ శరీరము నశించుచున్నది. దీనికి ప్రయత్న 
మక్క-రలేదు. దీనిని ఆపుటకు ఎంత (ప్రజ్ఞావంతులకై నను సాధ్యమగుటలేదు. 

ఇది అందరకును (ప్రత్యక్షమే. ఈ స్థూల చేహము నిరపరాధి, జడము. 

స్వతః ఏమి చేయునదియూ గాదు. కాష్టతుల్యము. ఐననూ దీని సమస్త 

వ్యాపారములు సూక్ష్మ శరీరమెన అంతఃకరణ సారథ్య్యముచే జరుపబడుచున్నవి. 

గనుక ఈ స్టూల శరీరము మనలకు పా9రద్దానుగత మైన దేహయా[త్రా నిర్వ 

హణమునకే పనికి వచ్చునదిగాని, అంతకన్న మనకెక్కువ ఉపయోగపడుట 

లేదు. ఇదిగాకనూ (ప్రతి జీవునకు ఏ జన్మ స్థూల దేహము (ఉపాధి ఆ 

జన్మాంతమునందే నశించుచున్నది. గాన దీని నాశముకు మనము చేయవల 

సిన (పయత్న మేమిన్నీలేదు. కాని ఈ సూలోపాధి సారథ మును జరుపు 

చున్న సూక్ష్మ శరీర (అంతఃకరణుమట్లు నశించుటలేదు. కాని శాస్త్రము 

ఈ యన్నఃకరణోపాధి గూడ జడమనియు, నశించునదనియు చెప్పుచున్నది. 

ఈ యన్న ఃకరణము బీవత్వము తోపాటు అనాది అవిద్యవల్ల సంప్రాప్తమె 

జీవునితో మోక్ష సం|పాపి పర్యంతముండి నశించును. గనుక ఈ యంతః 

కరణము, అనగా సూక్ష్మ శరీరమును పోగొట్టుకొనుట, అనగా త్యజించుట 

(ప్రతి జీవునకు అతి ప్రయత్న సాధ్యముగాని, స్టూలోపాధిలాగున సులభ 
ముగా తనంతటతాను విడిచిపోవునదికాదు. గాన విద్వాంసుడు దీనిని గురించి 

పరిపరి విధములుగా విచారణచేసి దీని అవా స్తవికతను తెలుసుకొని జ్ఞాన 
పూర్వకముగా త్యజించిన యడల మనకు కృతార్థత కలుగును గాని వేరువిధము 
లేదు. దీనినే. 
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ల్లో అంతఃకరణ సం త్యాగాదవశి పై చిదాత్మని | 

అహం[బహ్మేతి వాక్యేన (బహ్మత్వం సాక్షిణీక్షతే ॥ 

అని విద్యారణ్యస్వామి తెలుపుచున్నారు. ఐనను [1బహ్మ జ్ఞాన 

పాపి కి ఈ యన ఃకరణమునే సంస్కృతము గావించి మనము ఫలపాగిపి, 

"పర్యంతము దీనినే అ|శయించి చిత్తశుద్ది ద్వారా (బహ్మానుభవమును పొంద 

వలసి యున్నది. గాన ఈయంత;కరణ స్వరూపమును మనము బాగుగా 

గ౦హించి ఉపయోగించుకొనవలసి యున్నది. ఇందుకుగాను 

శో (బహ్మాణ్య జాననాశాయ వృతి వ్యాపి రపేక్షశే । 
౧ దా ఎం ఎ 

స్వయం స్ఫురణ రూపత్యాన్నాభాస ఉపయుజ్య తే | 

అని కూడా విద్యారణ్యముని తెలుపుచున్నారు. గాన ముముకువునకు 

యో యన్ఫఃక రణ మెట్టిది 7 దినినుపయోగించుకొను పెట్టు ? అను విచారణ ఆవ 

శ్యకము. సూక్ష్మశరీర మన్నను, అంతఃకరణమన్నను, జీవత్వమన్నను, 

ఆభాసమన్నను, కించిద్బేదములున్ననూ, మొత ముమీద ఇవి యన్నియు 

ఒక్క-టియే. మొట్టమొదట ఒక్క-టిగా యున్న సత్పదార్థమునం దె మాయా 

(ప్రభావమువల్ల పరిచ్చిన్నత్వములు కల్పితములై ప్ని అవిద్యాకామ కర్మల 

కర త్వభోక త్వములకుగాను ఏర్పడిన కల్పిత సూక్షోపాధి యా యంత; 

కరణము. మనస్సు, బుద్ది, చిత్తము, అహంకారములన్నియూ ఈ యంతః 
కరణ పరిణామములు. పైన తెల్పినవిధమున ఈ యంత ఃకరణము మాయా (ప్రభా 

వముచే అనాదికల్పిత మై కర త్వ భో_క్షృత్వములను కల్పించుచూ కర్మఫల 

భోగార్జమై అనేకోపాధులను (గహించుచు ఆ పాగిరబ్దఫలాంత మందాయుపాధిని 

విడచి ఆయా జన్మలయందు సంపాదించిన కర్మఫలానుభవముకొరకు మరల 

మరల ఉచ్చసీచోపాధులను గహించుచూ సము[దములో పడిన ఎండు సొర 

కాయ బ్యురలాగున ఆ యొడ్డుకును యీ యొడ్డుకును కొట్టుకొనుచు జన్మపరం 

పరల ననుభవించుచూ తన అవిద్యానాశము అనగా మోక్షపాిపి, పర్యంతము 

ఈ సంసార మహాసముదమున నోలలాడుచు యుండును. దీని స్వరూపము 
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పరిచ్చిన్నము (ఏకదేశి, జడము (దుఃఖము) ఐయున్నది, ఇదియంతయు 

భా9౦తి (ప్రభావము. ముముక్షువై నవాడు దీనియొక్క-, అవాస్తవికతలను 
గ౦హించి తన సత్య స్వరూపమును (అనగా మరచినదానిని) తిరిగి తెలుసు 
కొని అనుభవములోనికి తెచ్చుకొనుట, పొందుటయేగాని మరియేమియు 

కొత్సదిగాని, లేనిదానిని సంపాదించుటగాని కాదు. ఇట్లు పరిచ్చిన్నావృత 

జడదుఃఒరూసమై, ఆభాసమై, ఏ జన్మకు ఆ జన్మలో నేను నాది అను 

అహంకారి క_ర్తృత్వాభిమానియై ఆ జన్మ పా9రబ్బాంతమందు పుత, కళ్ళత, 

విత్త, కేతా)దులను ఎట్టున్నవి అట్లువిడచి తనయొక్క అవిద్యాకామకర్మ 

ఫలములయందు అభిమానియై, తిరిగి కర్త త్వ థో క, ఎత్వములను కల్పించు 

కొని తత్సలభోగార్గమై మరియొక యుపాధిని ఉచ్భనీచ వివక్షత లేక (గ్రహిం 
చుచూ, అంధపాంథునిలాగున ఈ సంసార సముదమున  ఈదులాడు ఈ 

సూక్ష్మొపాధియెన అంత ఃకరణమును మనము సత్యమైనదానినిగా నమ్మి వ్యవహ 

రించుట ఎంత అవివేకముగానున్నదో  (గహింతురుగాక _ కాని దీనిని 

త్యజించుట ఎట్లు ? సంభవమా ? అను సందేహము కలుగక మానదు. ఇది 

పురుష ప్రయత్న సాధ్యముగాని, దానియంతట అదియే స్టూలోపాధిలాగున 

విడచునదికాదు. దీనిని, దీని సత్యాసత్యతలను బాగుగా విచారణచేసి జ్ఞాన 

పూర్వకముగా త్యజించవలసిన దేగాని వేరు దారిలేదు. ఇందుకుగాను ముము 

కువు ఉపనిషద్వాక్య _శవణము వల్ల పరమార్ధ సత్య లక్షణములను బాగుగా 

(గ్రహించి అట్టి లక్షణములకు ఈ సర్వదృశ్యమును తాను అని వ్యవహరించు 

అంతఃకరణమున్ను ఎంతవరకు ఆ లక్షణములకు వరించునో చూదుకొనవల 

యును. కాలత్రయ, అవస్థా(త్రయ, అబాధిత వస్తువు సత్యము _ తదితర 

మంతయు ఆభాసము, అసత్యము, మిథ్యయని శాస్త్రము మనలకు తెలుపు 

చున్నది. గాన ఎట్టు చూచినను ఈ యంతఃకరణము సుషుప్ప శ్రివస్టయం దు 

ఎవరికిన్నీ గోచరించుటలేదుగదా ! దీనిని గురించి లోగడ విపులముగా తెలిపి 

యుంటిమి. ఇదిగాకను కర్ఫృత్వాద్యభిమానములు తనకు వాస వములే ఐన 

యడల ఏ జన్మలో తాను సంపాదించిన పుత్ర, మిత్ర, కేత9, కళత్ర, విళ్తా 
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దులను తన స్టూలోపాధి సహితముగ విడిచి వెళ్ళనా ? ఇది అందరకున్ను 

(పత్యక్షమేగదా ! నాది అనుకొను తన సమస్తమును అవియున్నంతకాల 

మైనను తాను యుండుట లేదుగదా ! ఇట్లు ఎందులకు జరుగుచున్నది, దీని 

వాస్తవమేమిటియను విమర్శ వఏిద్వాంసున కావశ్యకమేగదా ! అందుకుగాను 

ఈ యన ఃకరణ లేక సూక్షోపాధి చర్యలనుబట్టి చూడగా ఇది కల్పితమైన 

దనిన్నీ దీని కర్నృత్వాదులు కూడా కల్పితములుగాని వాస్తృవములుగావని 

తేలుచున్నది. ఎందుకన ఈ కర్శృత్వము వాస్తవమైన యడల ఏ కర్త 

యున్నూ తన ఆస్తిని అన్యులపాలుజేసి పోడుగదా ! గాన ఇట్టి కర త్వా 

దులు తాత్కాలికానుభవ కల్పితములుగాని, వాస్తవములుగావు. దీనినే 

ఈ యంతఃకరణ పరిణామమైన అహంకారమును గూర్చి “అహంకారాభిధా 

యాసా కల్చ్ప తే నతువాస్తవీ” అని వసిష్ట వచనము తెలుపుచున్నది. ఈ 

యహంకారము కేవల కర్మఫలాధీనమై యున్నది. నేను, నాది అనుకొను 

అహంకారము తన సుకృత దుష్కుత పాళిరబ్దక ర్మఫలముండునంత వరకే యో 

కర, ్ రత్వాదులు కనబడుచున్నవిగాని ఆ వుపాధితో అనుభవించవలసిన పార 

బ్దిఫలము తీరిన వెనుక ఒక్క క్షణమైననూ ఈ కర్తృత్వాదులుండుటలేదు. 

ఈ నేను అనుకొను అహంకారుడు కేవలము పరాధీనుడుగా యున్నాడు, గాని 

స్వతంత్రము కనబడుటలేదు - ఏలయన తాను ఉండదలచినంత కాలము 

యుండలేకుండ యున్నాడు -_ లేక తాను నాదియనుకొను పుత్ర, కళత్ర, 

విత్సాదులను తాను యుండినంతకాలమెననూ  నిలుపుకొన లేక యున్నాడు. 

తనదనుకొను గృహమును కట్టించినంత కాలమైనను తను ఉండుటలేదు. 

ఇ తనదనుకొనుచు అతి పీ9తిగా తలంపబడుచున్న పుతకళ|త్రాదులు తన 

ముందే నశించుచున్నారు. ఎంత (పయత్నము జేసియు నిలుపుకొనలేక యీ నేను 

అను అహంకారుడు ఉన్నాడు. ఈ యహంకారుడు కేవల వాసన్మాఫయుకు 2 

కర్మఫలానుభవమును పొందుటకుగాను యేర్పడిన కల్పితోపాధి. దీనినిబట్టి 

చూడ నేను అనుకొను తనస్థితి ఎంత పరాధీనముగా నున్నదో వివేకులు 

గహింతురుగాక. ఇట్టి దుఃథాదులను జీవుడు పొందకుండుటకే (శుతిమాత 
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మనలకు అనేక వచనములతో ఈ దృశ్య అసత్యత్వమును _ మనయొక్క 

స్వస్వరూపమును గురించి చెప్పుచున్ననూ మనలకు విశ్వాసము కలుగుటలేదు. 

కాన మనము తెలుసుకొనవలసినది యేమన _ మనలకు స్ఫురించు ఈ 
యహంకారము వాస్తవము కాదని తెలుసుకొని, తదుపరి ఇట్టి యహాంకారములు 

రెండుగా నున్నవియని శాస్త్రముచే (గహించవలెను, ఇందొకటి సదహంకా 

రము, రెండవది దురహంకారము. మొదటిది సత్యము. రెండనది అసత్యము, 
_ కల్పితము. ఈ రెండవ అహంకారమే అంతఃకరణ సంయుక మైనది _ 
ఆభాసముగాన దీని మిథ్యా స్వరూపమును బాగుగా విచారణచేసి తెలుసుకొని 

ఈ యవా_స్తవమెన రెండవ అహంకారము నేను అహం కాననిన్నీ, నేయు అను 

కొను మొదటి అహంకారుడై న తన సత్యస్వరూపమునకు కర్ఫత్వాదులు 

లేవు అనిన్నీ కల్సితములనిన్నీ గ్రహించి ఇట్టి కర్శృత్వాద్యభిమానములను 

వదలి తన దేహయా(త్రాభారమును మాతము యథా (ప్రాపముగా వ్యవహ 

రించుచు, పారరబ్ద ఫలమును నిరభిమానముగా అనుభవించుచుండిన ఈ 

రెండవదియైన అంతఃకరణ అహంకారుని బలము కాలకమముగా 

క్షీణించును. అప్పుడు తన వాస్తవ స్వరూపమైన మొదటి అహంకారముతో తన 

సత్యస్వరూపమును స్వానుభవ పర్యంతము అనుసంధానము చేసుకొనవలసి 

యున్నది. ఇట్లు అనుసంధానము జేసుకొనుచున్న “తీవ వేగానామాసన్నం” 

అను సూత మునుబట్టి తన అనుసంధాన (పీతి నిశ్చయ తీ(వతలతో 

పా9రబ్ద (ప్రతిబంధాంతమున తన స్వరూపము గోచరించి నేను అను ఈ 

మొదటి అహంకారముకూడ' నశించి కేవలతత్స రూపము తానుగానే యగును. 

ఇట్లు నిత్యానిత్య వివేక వివేచనతో తన సత్యస్వరూపమిట్టిదియని తెలుసు 

కొని స్వానుభవమును పొందుపే తత్వజ్ఞానము. జిజ్ఞాసువునకు మోక్ష 

(పాపికి వై రాగ్యము, భోధ, ఉపరతి, అను నీ మూడునూ యావశ్యకమె 

యున్ననూ అందు జిజ్ఞా సువునకు బోధ అనగా జ్లానము; యనిన తత్వ 

జ్ఞానమే యీ మూడింటియందునూ ముఖ్యమైనదనిన్నీ _సాక్షాత్సాధనమనిన్నీ 

విద్యారణ్యస్వామి ఈ |క్రింధివిధమున తెలుపుచున్నారు:. . 
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లో తత్శ్వబోధః పిధానం స్యాత్సాకెన్నోత (పదత్వతః । 

బోధోపకారిణా వేతౌ వైరాగ్యో పరమా వుథౌ ॥ 

అనగా 1. వైరాగ్యము, 2. బోధ, క. ఉపరతి అను నీ మూడింటిలో 

తత్త్వటోధ మోక్షమును గలుగజేయును, గనుక ముఖ్యము. తక్కిన రెండును 

త _త్తషబోధకు సహాయకారులగును. 

శ్లో! పూర్ణేబోధే తదన్యా ద్వా, (ప్రతిబద్దొ యదా తదా 

మోక్ష వినిశ్చితః కింతు, దృష్ట దుఃఖం న నశ్యతి ॥ 

అనగా తత్త ్ వజ్ఞానము పూర్ణ ముగానుండి వె రాగ్యోపరతులు లేని 

యెడల మోక్షము తప్పక కలుగును. కాని జీవన్ముక్తి సుఖము గలుగనేరదు. 

బారబ్దమునలన గలుగు దుఃఖము నశింపదు. 

ఇట్టుగాక వై రాగ్యంబును ఉపరతియు పూర్ణ ముగానుండి తత్వ 

జ్ఞానము లేకపోయిన యెడల మోక్షముకలుగదని మరియొక. శ్లోకములో 

గూడ చెప్పియున్నారు. 

గాన యిట్టి తత్త ్ వజ్ఞాన సంపాదనకు, శరీర్యతయ వివేచన బాగుగా 

చేసిన, తన సత్యస్వరూపము గోచరించును _ ఇదియే సరమలాభము. 

అననని. 

సనా నిరూపణ 

ఈ వాసనా స్వరూపమును గురించి యితర నిరూపణములలో కొంత 

చెప్పబడినను జీవుడు నిత్యసుఖమును పొందుటకు ఈ వాసనా నిర్మూలనమే 

అత్యావశ్యకముగాన తిరిగి ఇచటగూడ విచారింతము. ఈ వాసనలు జీవుల 

యందు రండువిధములుగ నుండును. (సబుద్దవాసనలు, సుప్రవాసనలు అని 
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వాటిలో (ప్రబుద్దవాసనలు అనుభవమువల్ల _ తెలియుచునేయుండును. కాని 
సుప్తవాసనలు అట్లు తెలియబడక సీటియందు బుడగయున్నట్లుండును. అనగా - 

బుడగ నీటిపైకి వచ్చువరకు తెలియబడక నీటిలోనేయుండును. కనుక 

ఈ సు_ప్రవాసనలను కని పెట్టుట కష్టసాధ్యము. ఐనను జిజ్ఞాసువగువాడు 

సూక్ష్మబుద్ధితో వాటిని కనిపెట్టి మోక్షసిద్ధికి ఇట్టి ప్రబుద్దసు_ప్త వాసనల రెంటిని 

నిర్మూలించవలెను. ఇందు మొదటిదైన (ప్రబుద్ధవాసనలో శుభవాసనలని యు, 

అశుభ వాసనలనియు రెండువిధములు.4 శుభవాసనలు శాస్తానుకూలమె 

యుండునవి. అకుభవాసనలు కేవలలోకవాసన ననుసరించి యుండునవి. 

“నత్రోక। పారమార్ధిక?” అను న్యాయము ననుసరించి పరమార్ధము గోరునట్టి 

ముముకువు ఈ లోకవాసనలను శాస్త్రవాసనలచే జయించి, యీ శాస్త్రవాసనలను 

గూడ త_త్త్వృవాసనచే జయించవలెను. ఈ తత్త వాసనాదార్థ్యము సతత 

తత్ర్యాను సంధానములేనిదే కలుగదు. మనమీలోకమునందనుభవించు సమస్త 

దుఃఖములకు జీవులయొ క్క- యీ అనాది వాసనలే ముఖ్యకారణము. సర్వ 

(పయత్నముల చేతను ఈ వాసనా త్యాగమును ముముక్లువై నవాడు చేయవలసి 

యున్నది. దీనినే యోగవాసిష్టములో- 

శో అశేషేణ పరిత్యాగో వాసనానాంయ ఉ_త్తమః । 

మోక్ష ఇత్యుచ్యతేసద్భి స్పఏవ విమల(క్రమః ॥ 

వాసనా ద్వివిధా (ప్రో కా శుద్దాచనులినా తథా | 

మలినా జన్మనో "హేతు శుద్దా జన్మవినా శనీ [1 

అజ్ఞాన సుఘనాకార ఘనా హంకారశాలినీ | 

పునర్హన్మకరీ (పో కా మలినావాసనా బుధైః 8 

పునర్జన్మా జ్యూరాం _స్త్య క్యా స్ట్తౌ సంభృష్ట వీజవత్ | 

అనగా సంపూర్ణముగ వాసనలను పరిత్యజించుటయే మోక్షమని 

విద్వాంసులు చెప్పుదురు. అట్టి వాసనలు శుద్దవాసనలనియు, మలినవాసన 

అనియు రంగువిధములు. మలిన వానన మరల జన్మకు కారణమగును. శుద్ధ 
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వాసన జన్మలను తొలగించును. అజ్ఞాన వికారరూపమైన దృథాహంకారముతో 

గూడినదియే పునర్ణన్మమునిచ్చు మలినవాసన. పునర్ణన్మనిచ్చు శక్తి నశించగా 

అగ్ని త ప్తమగు వీజమువలె నుండునది కుద్దవాసన. ఇట్టి కుద్దవాసన గలవారికి 

మరల జన్మయను అనర్థము ఉండదు అని వసిష్ట భగవానులు చెప్పుచున్నారు. 

ఈ వాసనా సంస్కారములు వివిధ జీవులయందు వివిధములుగ అనాదిగ 

ఉన్నవి. ఎట్లనగా - అప్పుడే అండమునుండి వెలుపలకు వచ్చిన (అనగా 
య 

జన్మించిన) కోడి-బాతు పిలల (పవృ తిని చూడగా ఈ సంస్కారవాసనా 
౧౧ — * 

దార్హ్య మెంత చిత్రముగనుండునో తెలియును. పుట్టిన వెంటనే కోడిపిల్ల మట్టి 

(పోవుల మీదికి వెళ్లి వెదకును. బాతుపిల్ల పుట్టిన క్షణముననే సమీపమున 

నున్న నీటిలోనికి పరుగెత్తి వెళ్లి 'వెదకును. ఆ నీరును చూచిన కోడిపిల్ల కు 

మరణతుల్యమగును. బాతు పిల్లలకు ఆహ్హా దముగనుండును. నీరు ఒక్కటె 

యైనను జీవుల యొక్క వాసనా భేదములచే సుఖదుఃఖములు కలుగుచున్నవి. 

సర్వులు పరమఏహ్యముగ జూచు అమేధ్యము వరాహమునకు పరమ పీతి 

దాయక మగుచున్నది. ఇట్టి (పీతి భక్షణములు ఎట్టివారికె నను మృషాన్నము 
న్ రు యా లు 

నందుగూడ కలుగుటలేదని ఊహించవచ్చును. సర్పగరళము భఖిన్నభిన్న 

కాలములలో భిన్నభిన్న [పయోగములచే అమృతము, విషమునగుచున్నది. 

మత్సా్యాహారము కొందరికి పరమ్మప్రీతిని, మరికొందరికి పరమాసహ్యమును 

కలిగించుచున్నది. ఒక్క _స్టీీయే కుమారునకు తల్లియని పూజ్యభావమున 
కును, . తండ్రికి కూతురని వాత్సల్యభావమునకును, భర్తకు భార్యయని 

శృంగార భావమునకును విషయమగుచున్నది. ఈ భావములను  బిట్టి 

ఆ యొక్క స్త్రీయే త ల్రియని, కూతురని, భార్యయని, ఉదాసీన యనియు 
వ్యవహరింపబడుచున్నది. ఇచే వ్యాఘాది [కూరజంతువులు గూడ వాటి 

౧౧ 

యందు మనకు గలుగుచున్న అనుకూల (ప్రతికూల జ్ఞానములను బట్టి (ప్రీతిని, 

భయమును, ఉపేక్షను కలిగించుచున్నవి. ఇప నిర్తీవమైన మణి సువర్ణాదుల 

యందుగూడ వారివారి 'వాసనలనుబట్టి అనుకూల (ప్రతికూల ఉ పేక్షొజ్టానములు, 

సుఖదుఃకా ద్యనుభవములు కలుగుచున్న విగాని వా_స్తవముగ ఈ సుఖదుఃఖా 
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ద్యనుకూల పరిణామము లెప్వియు' వస్తువులయందు కనిపించుటలేదు. వారి 

వారి వాసనాబలముచే అనుభవించువారి కీ సుఖదుఃఖములు ఈ పదార్ధ సంయోగ 

వియోగములచే కలుగుచున్నవి. 

ఈ వాసనలకు ముఖ్యకారణము మనస్సుచే చేయు సంకల్పములే. 

ఈ సంకల్పములు వాసనా సంస్కారములకు వీజములు. ఈ వాసనలు [గామ 

ఫోను రికార్లులయందు మాట _ పాటలయొక్క- శ్ర ధ్వని సంస్కారములు 

అణగి యున్నట్లుండును. మనస్సు ఛాయాపటమును తీయు యంత్రము 

వంటిది. శుభ సంకల్పమునుగాని అశుభ సంకల్పమునుగాని చేసిన వెంటనే 

యీ మనస్సునందు ఛాయా రూపమున ఒక సంస్కారమేర్పడుచున్నది. ఇది 

అనుభ భవమువల్ల గాని నశించదు. కాన ముముకువు సర్వ (పయత్నములచేతను 

వాసనామూల మైన సంకల్సములను, వాటి పరిణామమగు అనుకూల (పతికూల 

జ్ఞానములను ఇవి కల్పితములుగాని, వా_స్తవములు కావని తెలిసికొని అట్ట 

వాసనా జాలమును, సంకల్పములను నిర్మూలనము గావించుకొన్నచో అప్పుడు 

ఈ (ప్రపంచములోని యెట్టి వస్తువుల చేతగాని, కర్మల చేతగాని సుఖదుఃఖా 

దులు కలుగక సర్వసమత్వబుద్ది కలుగును. ఈ సమత్వబుద్దియే సమ్యక్ జ్ఞా జాన 

మునకు ద్వారము. ఈ సమ్యక్ జ్ఞానమే (అహ్మాస్వరూపమని ముముక్షువు 

(గహించ వలెను. 

ఈ వాసనా మూలములగు సంకల్పముల కాశయమైన మనస్సు సీటి 

సరస్సువంటిది. ఇందులో నొకానొక సంకల్పమను వీజము పడినప్పుడది 

కొలదికాలమందులోనే యుండి కాలా_న్తరమున అంకురించుచుండును. ఇట్లు 

అంకురించి పైకి వచ్చినవే ప్రబుద్ద వాసనలు. అంకురించకయున్న సంకల్ప 
వీజము లెప్పటికై సను అంకురించును., ఇట్ట సంకల్ప వీజములంకురించకుండ 

నుండవలెనన్న, జీవుడు చేయు సమస్త కర్మలను క_ర్హృత్వాభిమానమును 

త్యజించి చేయవలయును. ఇట్టి కర్మలు కర్పుత్వాభిమానము తనకు లేక 

పోవుటచే తనను బంధింపనేరవు. ఇట్లు కర్మలను చేయుటయే కర్మ కౌశలమని 
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“యోగఃకర్మసుకౌళలమ్” అను గితావచనము చెప్పుచున్నది. కాన ముముకు 

వై నవాడు సర్వకర్మలను అహంకార సక్తతారహితముగ నాచరించవలయును. 

ఐతే ఇట్లాచరించుట బహుకష్టసాధ్యము. కాని యిది తప్ప వేరు దారిలేదు. 

ఇట్లు వాసనా రహితముగ కర్మల జేయుటకు దృఢ తత్త్వజ్ఞానము కావలసి 

యున్నది. అది యెట్టిదనగా-'భాసించు సర్వదృశ్యమును మిథ్య. నేను అను 

నొక్క పదార్థమే సత్యము. అది నిత్యము కంర్హృత్వాది రహితమైన (బ్రహ్మ 

స్వరూపము. తదితర మంతయు ఆభాసమే గాని, వా _స్తవముకాదు' అనునదే 

ఈ జ్ఞానము-లోకజ్జానమును శాస్త్రజ్ఞానముచేతను, శా స్ర్రజ్ఞానమును దృఢ 

త_త్వ్వజ్ఞానము చేతను బాధించినగాని-కలుగదు. శాస్త్రజ్ఞానముచే సద్వాసన 

లను సంపాదించినను అదైషిత సిద్ధాన్త గ్రహణము మనో నిశ్చయము లేనిదే 

సిద్ధించదు. 
పో 

మనము చేయు సర్వకార్యములలో కేవల శరీరాదులతో జేసిన 

[కియలకన్న మనస్సుతో జేసిన [క్రియలు ఎక్కువ ఫలవంతములుగా కనబడు 

చున్నవి. అట్టి (క్రియలు మానసికనిశ్చలతను, బకా(గతను అపెక్షీంచు 

చున్నవి. ఈ మానసికైక్యాగత, త_త్వనిరూఢివల్ల నే సులభసాధ్యము. 

కనుక మనము (ప్రారట్టోచితమైన లౌకిక కర్మలను చేయుచున్నను వానితో 

పాటు కేవల కాయముతో ననుప్పించిన జపతపములకన్న మానసిక నిశ్చ 

యాను సంధానములకే ఎక్కువ ఫలమను విషయము ఈ [కిందిగాధవల్ల 

నిశ్చితము కాగలదు. 

ఒకప్పుడొక బుషి తనయొక్క జపానుష్ణానాదులను నిర్విఘ్నముగ 

సాగించుట కొరకు ఊరి బయటనుండు ఒకనది గట్టున ఆ(శ్రమమేర్చరచు 

కొని తన జపాదులను సలుపుచుండెడివాడు. ఇట్లు కొంతకాలము గడువగా 

ఆ సదికి ఆవలి గట్టున తనకు రహస్యముగను విజన (ప్రదేశముగను నుండు 
నను తలంపుతో ఒక భక్రురాలై న స్రీ అచట తన గృహమును నిర్మించుకొని 

వసించుచుండెను, కాని యామెయొక్క_ కుల ధర్మము చొప్పున (వతి దినము 
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నామె కొరకు పలుమంది విటులు వచ్చుచుండిరి. ఆ విధముగ నామె జీవ 

యాత గడపుచుండెను. ఐనను ఆమె భర్త నిభామణి గావున భగవంతుడు 

తన కిది తప్ప వేరు జీవయా|త్రా సాధనమును చూపలేదేయని సదాచింతతో 
(శీ కృష్టధ్యానవంతురాలై తన _కులధర్మమును _ అనుసరించుచుం డెను. 

ఈ దృుశ్యమునంత యు నావలి యొడ్డున నున్న బుషి పుంగవుడు (పతిదినమున 

జూచుచున్నవాడగుచు, ఇది పాపకార్యమని తన మనస్సులో దానినే తలంచు 

చుండెను. కాని-కాల్మక్రమముగ (ప్రతిరోజునను ఇట్లు చింతించుచు ఆ వచ్చు 

పోవు విటులనే కాంచుచు ఇట్టి దుర్వ్హృ_క్తివ ల్ల నామె కెట్టి నరకములు సంప్రాప్త 

మగునోయని చింతించుచు తన జపానుష్టానము లను నిర్విఘ్నముగ సాగించు 

చుండెను. కాలాంతరమున వీరిద్దరును మరణా సన్నులై న "సమయములో 

ఈ బుషి పుంగవుని జీవమును యమభటులును, ఈ వేశ్యజీవమును విష్ణు 

దూతలును తీసికొని చనిరి. అప్పుడు ఈ బుషి పుంగవుడు _ నేను ఏకాకినై 

సదాజపసతపములనే గావించినవాడను. నన్ను యమభటులేల గొనిపోవుచున్నా 

రని యడుగగా - నీవు జపమును చేయుచున్నను సదా వ్యభిచారవృ త్తి చింత 

లోనే మునిగియుంటివి. కాని యా భక్తురాలు సదా భగవద్ద్యానములో నుండి 
వ్యభిచారవృ త్తి నాచరించుచుం డెను. ఇట్లాచరించిన దేహము లిప్పుడిరువురి 

కిని లేవుగద : ఇప్పుడున్న సీ మనః కియాఫలమును సీ వనుభవించ వలెను 

గాని, దహన సంస్కారమును పొందిన నీ భౌతిక శరీర మిప్పుడెట్లు వచ్చు 

నని యమభటులు నుడివి, బుషి పుంగవుని యమప్పరికిం గొనిపోయిరి. 

ఈ పైగాథవల్ల మనకు దృఢపడునదేమన _ పరమార్థ విషయ 

ములలో సర్వకార్య ఫల(పా పికి మనోవృ త్తియే (పధానముగాని, కేవల 

దేహ క్రియలు కావు. అని విశదమగుచున్నది. ఇప్పుడు మన యీప్పితము. 
(బహ్మవిద్యానుసంధానము గద! ఇట్ట (బహ్మ విద్యను సం(పదాయాను 

సారముగ గుర్విశ్వరాను గహములతో (గహించి, అట్లు సంపాదించిన 

సరోక్షజ్ఞానమును అపసరోక్షముగ పొందుటకు సతతానుసంధానము చేయవలసి 

యున్నది. 
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ఇట్లు చేయుటకు ఫలపర్య నము అస్తఃకరణా_ శయము తప్ప వేరు 

శరణ్యము లేదు. ఐతే-అందలి ఈ యనాదివాసనాజాలము  చి_త్తవికేపకారణ 

మగుచున్నది. అట్టి చిత్త వికేపక సంకల్ప వాసనలే ముముక్షువునకు (ప్రధాన 

ప్రతిబంధము లగుచున్నవి. కాన నిట్టివిషయమును బాగుగ (గహించుటకు 

ఇచట కొంత అధిక నిరూపణమును చేయవలసియున్నది. 

ముముకువునకు నిళ్యనిరతిశయానంద (బహ్మ(వా పికి వాసనాక్షయ 

మనోనాశములే సర్వత్యాగరూపమైన సాధనమని (వసిష్ట భగవానులు చెప్పు 

చున్నారు. ఇచట మనోనాశమనగా - విషయములయందు స క్ర్షతను వదలు 

టయే గాని, మనస్సు యొక్క స్వరూపనాళము కాదు. వాసన యనగా-రాగ 

ద్వేషాదులకు కారణమగు విషయ స క్షత. దీనిని త్యజించక కేవల విషయ 

త్యాగము జేయువాడు విద్వాంసుడు కాడనిస్నీ, అది శాస్త్రీయ వైరాగ్యము 

కాజాలదనిన్నీ చెప్పుచున్నారు. కాని ఎవరు ఈ జగన్మిధ్యాత్వ నిక్చయముతో 

ఆస కి రహిత వ్యవహారమును చేయుచుందురో వారు ఆత్మను తెలిసికొని 
తృప్తిని పొందగలరు. వారికి విషయాసక్తత, రాగద్వెషాదులు నుండవు. 

దినినే 

శో॥ తస్మాదసక్త స్పతతం కార్యంకర్మ సమాచర | 
అసకొహ్యాచరన్ కర్మ పరమాప్నోతి పూరుషమ్ ॥ 

అనగా _ విషయాసకృడుగాక, కర్మజేయువాడు పరమాత్మ స్వరూప 

మును పొందునుగాన, నీవుగూడ ఆసక్తిని వదలి కర్యానుష్టానము జేయుము. 

అని భగవద్గీతావచనము తెలుపుచున్నది. కనుక సర్వ( ప్రయత్న ములచేతను 

వాసనాక్షయ సంపాదన మత్యావశ్యకము. అనగా-(ప్రపందచానిత్యత్వా సత్యత్వ 

ములను శాస్త్రీయముగ (గ్రహించి సర్వకార్యములను అహంకారాభిమాన రహి 
తుడై, అసక్తుడై, చేయుచుండవలయును. అట్టి జిజ్ఞాసువునకు (ప్రారబ్ద 

వశుడై చేయు ఎట్టి కార్యములై నను బంధ హేతువులు కావు. అట్టి విషయాను 
భవము త_త్త్వజ్ఞానమునకుగాని, (బ్రహ్మానుభూతికిగాని విఘ్నకారికాదు. దీనిని 
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నిరూపించు కే శిఖిధ్వజోపాఖ్యానములో చూడాల భర్తకుజేసిన యుపదేశము, 
దీనిని సం్యగ్రహముగ ఈ కింది నిరూపణవల్ల (గ్రహించవచ్చును. 

శిఖిధ్వజుడను రాజు రాజ్యము జేయుచుండగా కొంతకాలమునకు 

రాజ్యఖోగవిరాగము కలిగి, చి త్తవిశాంతిని సంపాదింపదలచి యీ విషయ 

మును తన భార్యయైన చూడాలకు జెప్పి రాజ్యమును వదలి వనమునశేగి 

తపస్సు నారంభించెను. ఆ చూడాల మహాత త్త్వవే త్తి), (బహ్మజ్టాన వతి 

యగుటచే తనభర్త రాజ్యవిషయములను వదలినంత మా(తముచే కాన 

సంపన్నుడు గాజాలడనితలచి భర్తకు తతోోపదేశముజేయు నుచేశ్యముతో 

కొంతకాలమునకు తానుకూడ కుంభుడను బుషిపుతవేషముతో వనమునందు 

భర్త యున్నచోటికి వెళ్లి నదాయెను. అప్పుడు శిఖిధ్వజుడు ఆమెను ముని 

పుత్రుడుగానే తలచి ఆసన పరిచర్యనిచ్చి యిట్లు పలుక నారంభించెను. 

శిఖధ్వజుడు : శో కేనాయంచాల్యశతే దేహః కీంబీజం జన్మకర్మణామ్ | 

కస్మిన్త్య కే పరిత్య కం సర్వం భవతి సుందర ॥ 

ఓ మునిప్పుతా ! దేనిచేత ఈ దేహము కల్పింపబడుచున్నది ? జన్మ 

కర్మలకు మూలమైనదేది ? దేనిని విడచినయెడల సర్వత్యాగము సిద్ధించును ? 

అని యడుగగా- 

కుంభుడు : ళో॥ చి తంవిది జగజాలం బంధశ్చి త ముదీర్యతే | 
రం అవ CD లు 0 

తస్మిన్ సాధో పరిత్య_కే సర్వత్యాగోభవేదితి ॥ 

జగత్తు అనగా చిత్తమే. బంధముగూడ నదియె. దానిని విడచిన 

సర్వమును విడచుటయగును. 

శో జన్మనాంకర్మణాంవాపి చి తంవీజ ముదాహృతమ్ । 
గా నాల 

పాదపః పవనేనేవ దేహశ్చి తెనచాల్యతే॥ 

గ 
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జన్మలకు కర్మలకున్ను చిత్తమే కారణము. వృక్షము వాయువుచే కద 

లింపబడునట్లు దేహము చి త్రముచేతనే (ప్రన_ర్తింపజేయబడుచున్నది. 

లో చిత్త త్యాగంవిదు స్పర్వ త్యాగం త్యాగవిదోజనాః | 

చి శ్రేత్య_కేలయం యాతిద్వైత మైక్యంచ సర్వతః॥ 

చిత్తత్యాగమే సర్వత్యాగమని అఖిజ్ఞులు చెప్పుదురు. ఈ చిత్తమును 

త్యజించగా, ద్రైతమంతయును లయించి అడై పతభావమేర్చడును. 

శ్లో శిష్యతేపరమంశా_న్త మేకమచ్చమనామయమ్ | 

సర్వత్యాగ।ః పరానందో దుఃఖమన్యత్పుదారుణమ్॥ 

అత్యంత శాంతము, ఏకము, స్వచ్చమునగు ఆత్మన్వరూవమే మిగు 

లును. ఇట్లి సర్వత్యాగమే ఉత్కృషానందము. ఇదికాక తక్కి-నదంతయు 
చు ర 

దారుణమైన దుఃఖమే అని తెలిపెను. అప్పుడు శిఖిధ్వజుడు మరల 

క్లో చి తస్యాదౌ స్వరూపంమే యథావద్భగవన్వద । 
౧ అణాల 

తతళశ్ళ్చి త పరిత్యాగం వదమే వదతాం వర॥ 

మొట్టమొదట చి త్రస్వరూపమును నాకు జెప్పి, పిదప దానినివిడచు 
నుపాయమును జెప్పుము అని యనగా, కుంభుడు- 

శో వాసనై వ సదారాజన్ స్వరూపం విద్ది చేతసః | 

చిత్తశబ స్తు పర్యాయో వాసనాయా ఉదాహృతః ॥ 

వాసనయె చి తమని చెప్పబడును. చి తవాసనా శబములు పర్యా 
అవి అవాలి ళ్ 

యములు, 

థో; ఆహమరోదయో యో౭౬యం సర్వాన రైకభాజనమ్ | 
గం థి థి 

ఎతచ్చి త్ర (దుమస్యాస్య విద్ధి వీజం మహామతే॥ 
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సర్వానర్గములకు మూల మహంకారమే. ఓ మహాత్మా! చిత్తమను 

వృక్షమున కిదియె బీజమని గు_ర్తింపుము 

శో ఎతస్మాత్సథ మోద్భిన్నాదం కురో ౬ను భవాకృతిః | 

నిశృయాత్మానిరాకారో బుద్ధిరి త్యేవ సోచ్యుతే॥ 

మొట్టమొదట ఉత్పన్నమైన ఈ యహంకారమను వీజమునుండి 

యుద్భవించిన యంకురము నిశృయాత్మకమెన బుదిగా చెప్పబడుచున్నది. 
యా థి 

శో అస్యబుద్ద్యభిధానస్య యా౬జ్కోరస్య (ప పీనతా | 

సంకల్పరూపిణీ తస్యాశ్చి త్తం చేతోమనోఒభిధాః ॥ 

ఈ బుద్దియను అంకురముయొ క్క స్టూలావస్థయె సంకల్ప - చిత్తం 

చేతసు? _-మనసు, అను పేర తో వ్యవహారింపబడును. న న న 

శో వాసనావివిధాశ్శాఖాః ఫలన్ఫ్యోవివిధం ఫలమ్ । 

అభావితా భవ న్వన ర్లూనా స్పవిదృవేనవైె ॥ 
—0—0 (0 san 

వాసనారూపములగు శాఖలే సుఖదుఃఖాదిరూప నానావిధఫలములను కలి 

గించును. జ్ఞానబలము నాశ్రయించి ఏటిని తిరస్క-రించగా వానియంతట 

నవియె విచ్చిన్నములగును. ఈ శాఖలను ఛేదించుట ఎట్టివానికి సాధ్యమనగా - 

శో అసంస క్ర మనా మౌని శాంతవాద విచక్షణః । 

సంపా ప్తకార్యోయ స్ఫ్పో౬_న్తర్హూనచి త్తలతో భవేత్ ॥ 

అన గా-విషయాస కి లేనివాడున్ను, మౌననిష్టుండును, విద్వాంసుండును 

అవళ్యకార్యములనుచేయువాడును నగు పురుషునకు సాధ్యమగునని తెలుపుచు 

నింకను. 
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లో గౌణం శాఖావిలవనం ముఖ్యంమూలవివర్తనమ్ । 

చి త్తవృక్షస్య తేనత్వం మూలకాషపరోభవ ॥ 

చిత్తవృక్షముయొక్క శాఖలగువాసనలను ఛేదించుటకం కు మూలమగు 
అహంకారమును ఛేదించుట ముఖ్యముగాన నీవు ఈ మూలమునే ఛేదింపుము, 
అని చెప్పిన కుంభమునితో తిరిగి శిఖిధ్వజుడు-- 

శో అహం భావాత్మనశ్చి త్త (దుమవీజస్య హే మునే | 

కో=నలో దహనాఢో్యో౬స్మిన్ కర్మణ్యర్థక రోభ వేత్ || 

ఈ చిత్తవృక్షటిజమగు అహంకారమును కాల్చుట కేయగ్ని ఉపయో 
గించునో చెప్పుమని యడుగగా కుంభుడు-__ 

శ్లో రాజన్ స్వాత్మ విచారోఒయం కో౬హంస్యామితి రూపకః | 

చి త్రదుర్గుంమవీజస్య దహనేదహన; స్మృతః I అవి (6 

ఈ యహంకారమను చి త్తవీజమును కాల్చుటకు "నే నెవ్వడను ? అను 

నాత్మ విచారమె అగ్ని యగుచున్నది. వై తన్యమునకు దృళ్యానుసంధానము 
చేత దుఃఖకరంబగు నహంకారంబు కలిగినదని చెప్పగా, ఆదృశ్యమె ట్తుపళ 

మించునో, దృశ్యమెట్లు తోచకుండునో ఆ యుపాయమును చెప్పుమని 
శిఖిధ్వజుం డడిగను. 

3 

శో॥ 'దేహాదిరూపయోదేతి వేదనంవస్తుస త్రయా : 
అసత్యాభాసయాస్సందో యథాపవన లేఖయా ॥ 
అస త్తాంవ స్తుస త్తాయా నా గచ్చాముహం యథా । 

అహంత్వ వేదనం చి త్తివీజం సమనుశామ్యతి Il 

వాయువుచే స్పందనము కలుగునట్లు ఆభాసరూపమైన చేహోదివ నున తచే 

దృశ్యదర్శనము కలుగును. ఏ స తచే చి . త్తవీజమగు నహంకారమును. దానికి 
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కారణంబగు దృశ్యానుసంధానమును శాంతించునో అట్టి దెహవస్తుసత్తయొక్క- 

అసద్దూ9పత తెలియదుగాన, దానిని తెలుపుమని కోరగా, కుంభుం డిట్ల నియె- 

శ్లో! విద్యతేయది దేహాది వస్తుస త్తాతద సితే | 

అభావా ద్దహస త్తాదేః కిం నిష్టంత వ వేదనమ్ ॥ 

అనగా దేహమే లేనప్పుడు దేహసత్త యెక్క-డిది ? అదియె లేనప్పుడు 

దానిని తెలిసికొను కొట్లు ఘటించును ? అనిన, శిఖవిధ్వజుడు-- 

శో హా స్తపాదాది సంయు క్రః [కియా ఫలవిలాసవాన్ | 

సదాఒనుభూయవమానోఒయం దేహోనా స్తికధం మునే ॥ 

అనగా చేతులు. కాళ్ల కలిగి చలనాది(క్రియలు, తతృలవిలాసములతో 

గూడియున్న చేహ మనుభవగోచర మగుచుండగా, అది లేకపోవుమెట్లు 

సంభవించును ? అనిన కుంభుం డిట్ల నియె-- 

ల్లో! కారణం యస్యకార్యస్య భూమిపాల న విద్యతే | 

విద్యతేనహితత్కార్యం తత్సంవి త్రి స్తు విభమః ॥ 

అవిద్యమా న మే వత్వం విద్ధిసర్వం (భమోదితమ్ | 

. అకారణం హియద్వ సు తన్మిథ్యా రజుసర్పవత్ ॥ 
౨ జ 

ఏ కార్యమునకు కారణమే లేదో అట్టికార్యము ఉండదు. కాన తద్విష 

యేకజ్ఞానము (భమ మాత మే. కావున సర్వప్రపంచము, లేకనే (భ్రాంతిచ్లే 

గోచరించుచున్నదని తెలిసికొనుము. కారణములేని కార్యము రజ్జు సర్పము 

వలె మిథ్యారూపము. ఇట్లు దృశ్యమంతయు (భ్రాంతి మా(త్రమని చెప్పి 

యీ (భ్రాంతి కధిష్టానమై (బహ్మయొక్క- పే నిత్యమనిన్నీ, అధిష్టానజ్ఞా నముచే 

అధ్య_స్తమెన దృశ్యము మిథ్యయై సర్వాధిష్టానమైన (బహ్మ యొక్కే 
చిద్తూ)పమె శేషించునని తెలిపెను. 

(౬ రూ 
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అటుపైన (శ్రుతి “ఏక మేవాద్వితీయం(బహ్మ” అని చెప్పుచున్నందున 

ఈ స్వశరీరాది సర్వదృశ్యమున్ను (బహ్మయందే అధిష్టితమనిన్నీ, తన 

దేహాదులుగూడ దృశ్యా నర్భ్ఫూతములగుటచే కల్పితములనిన్నీ, ఈ కల్పిత 

ములను త్యజించగా మిగులునది (బ్రహ్మ - (తాను) ఒక్క కేననిన్నీ 

(గ్రహించి యా శిఖిధ్వజుండు జీవన్ము కుండాయెను. అంతట కుంభుండు తన 

నిజస్వరూపమును తన భర్తయగు శిఖిధ్వజునకు జెప్పి యుభయులు పరమా 

నందమును పొందినవారై రి. ఇపుడు భార్యాభర్త లిరువురున్ను అహంకార 

వాసనాత్యాగము జేసిన జీవన్ము కులగుటచే వారు నిర్భాధక మైన రాజ్యపరిపాల 

నమును (గ్రహించి దీర్ణకాలమునకు విదేహము కులై రని యీ యుపాథ్యా 

నము తెలుపుచున్నది. కాన ముముక్షువునకు విషయత్యాగములకన్న విషయ 

వాసనాత్యాగము అధికావ శ్యక మని (గహించ వలెను. ముముకువు సద్వాసనా 

నృద్దిచెతనున్ను, విచారణచేతనున్ను (ప్రబుద్ధవాసనలను తగ్గించుకొనవచ్చును 

గాని, సు_ప్రవాసనలు కనబడక సంస్కారరూపములుగ అంతఃకరణమను బీజ 

మందు- 

శో ఆనీలవల్ల రీరూపం యథాపద్యాక్షకోటరె | 

ఆ న్హేకమలినీవీజం త థాదష్టరిదృళ్యధీః ॥ 

అనగా కలుగబోవు తామరతీగెయొక్క_ రూపము అకులు పుష్పములు 
అన్నియు తామరవి త్తనముయొక్క గర్భమునందు సూక్ష్మరూపముగ నెట్లు 

న్నవో అట్లు ఈ యతఃకరణబీజమందు (పసుప్తరూపముగ ఈ (ప్రపంచము 

క్క వాసనాసంస్కారములు అణగియుండును. 

ఈ వీజమునకుత్స్ప_త్తి సామర్థ్యమును తీసివేయుటకు అగ్నిసంస్కా 

రము (అనగా వేయించుట) ఆవశ్యకము. అట్టిచో అంకురసా మ ర్థ్యము 

నివృ త్తమై బీజము మ్యాతము మిగులుచున్నది. ఈ పై అంతఃకరణ బీజము 

నందలి యీ సామర్థ్యమును తీసి వేయుటకు దీనిని జ్ఞానాగ్నిచే బాగుగ త_ప్పము 
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చేసిన యెడల పునర్దన్మమును కలిగించు సామర్ధ్యము నశించి తాను మాత్రము 
మిగిలి దేహప్రారబ్దాన్తమందు. నశించును. తిరిగి అంకురించదు. ఉన్నను 

కోజలదీసిన సర్పముతో సమానముగనుండును. దీనినే 

“జ్ఞానాగ్నిస్సర్వ కర్మాణి భస్మసాత్కురుకే ఒర్జున” 

“జానాగ్ని దగకర్మాణం తమాహుః పండితంబుధాః 
దః క్ి 

అని గీతావచనము తెలుపుచున్నది. ఐనను ముముక్షువునకు ముఖ్య 

ముగ అహంకార క_రృత్వాద్యభి మానములు అనుభవములో నుండియున్నం 

దున నిట్టి త్యాగమునకు నిరోధమును కలిగించుచుండును. ఐనను ఈ యహం 

కార కర్తత్వాద్యభిమానముల యొక్క కల్పితస్వభావమును విచారించి బాగుగా 

తెలిసికొనిన యిట్టి జ్ఞానము ముముక్షువునకు క_ర్త్పృుత్వాద్యభిమానములు వా_స్తవ 
ములను, దృాశ్యవాసనా సంస్కారములను కీణింసజేయును. కనుక ఈ 

యహంకార క_ర్హృత్వాద్యాభాసములను విచారింతము. 

కర్ర్రత్వాద్యాభాసనిరూ పణ 
శో కర ఫత్వంకారకా ేక్ష మకర త్వం స్వభా వతః | 
ag) అణాల అవవాపీ/ 

కర్త్హాభో_క్తేతి విజ్ఞానం మృషెవేతి సునిశ్చితమ్ ॥ 

అనగా “క రృ్భృత్వము, కారకముల సంబంధముచే వచ్చినదేగాని, 

ఆత్మకది స్వతస్పిద్దము కాదు. నేను కర్తను, భోక్కను అను జ్ఞానములు (భమ 

రూసము లనునది నిర్హీతవిషయము” అని శంకరభగవత్పాదుల వచనము 

తెలుపుచున్నది. లోగడ మనముచేసిన నిరూపణలనుబట్టి యీ నేను (అహం) 

అను (ప్రతీతిలో వాస్త వావాన్తవు లిద్దరు గోచరించుచున్నారనియు, ఈ యిద్దరి 

కలయికచే “నేను' అను (ప్రతీతి కలుగుచున్నదనియు నిరూపించి యున్నాము. 
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ఇందు వా స్తవుడు సాకి. ఈయనకు కర్భ త్వ భోక త్వములు లేవు. సాక్షి 

యెనవానికి . సాక్ష్య విషయములతో సంబంధ ముండదుకద £ సాకి కిట్టిసంబం 

లము మనలకు (పపంచవ్యవహారములో గూడ కనబడుటలేదు. ఇక రెండవ 

వాడు అవా _స్తవికుడై స అహం _ అఆభాసుడు. ఈయనయే సర్వవ్యవహారి, 

ఆభాస శబ్ల్వములోనే లేనిది ఉన్నట్లు కనబడుటయను అర్ధమున్నదిగద ! కనుక 

ఈయన చేయు సర్వవ్యవహారము ఆభాసమే అగుచున్నది. ఇందు సత్యస్వరూ 

పుడగు [పత్యగాత్మయే నిత్యుడు, అసంగుడు, నిరవయవి, సర్వవ్యాపకుడు, 

స్వ్మపకాశుడు సర్వాధిష్టాను డై యున్నాడు. కనుక ఈయనకు ద్వితీయత్వము 

లేదు. సంభవింపదు. 

సత్యపదార్థ మెప్పుడున్ను ఒక్క-టికన్న నెక్కువ ఉండుటకు వీలులేదని 

లోగడే వివరించి నిశ్చయించితిమి. రెండవ అహం ఆభాసుడు అసత్య 

పదార్హమగుటచే సర్వదా వివిధ వికారములను పొందుచు కర్తృత్వ భోక త్వ 
సంపాదనలను చెయుచుండును. నానావస్తుసంపాదనలనున్ను చేయుచుండును. 

వ్యవహార “మునకు అసత్య వస్తువు లెన్నియుండీినను భూషణ మేగాని అందు 

మేమి న్నీ లేదు. ఈ యాభాసుడు అనేక పదార్థములను సంపాదించుచు, 

శిర భోకృత్వములను పొందుచు, 'జన్మపరంపరలను పొందు 

చుండును. ఈ యిద్దరిలో ఆభాసుడై న యొక్క_డే సాక్షి _ అన్నఃకరణము 

లతో అనో+నా నంధాగసనుపొంది సర్వ వ్యవహారము లను కలుగ జేయుచున్నాడు. 

న్యవహారమనగా మాయ బంగారము వంటిదని లోగడనే చెప్పియుంటిమి. 
ఇటి వ్యవహారములో “నెను_నాది” “అహం_మమి అను కర త్వాద్యభి 

మానములు స ఏ దుఃఖములకు మూలమగుచున్నవి, ఈ కల్పితుడై న 

ఆభాసుని మనము (భాంతియుతులమై నేనేయని నమ్మి “అహం, మమేదంి 

ఆని వువహరించి దుఃఖముల పాలగుచున్నాము. ఇట్టి నేను అను 

అహంకారి తన కర్తృత్వాద్యభిమానమును, భార్యాప్మతగృహక్షతాదులను, 

కరచరణాదిరూపమైన తనదేహమునుగూడ విడిచి పెట్టి పోవుచున్నాడుగద ; 
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| నన్ క_ర్రృత్వాద్యా! 

“నేను” అను కా నున్నప్పుడుగదా “నాది” యనుకొనుటకు అవకాశము. 

“నాది” అనుకొను తానే యీ సర్వ వస్తువులను స్వదేహముతో గూడ 

వదిలిపెట్టి వెళ్ళినతరువాత తా నింతకాల మీ స్గ్లూల దేహాద్యుపాధితో సంపా 

దించిన వస్తు సముదాయమంతయు నెవరిదగుచున్నదని విచారించగా వారి 

వారి కర్మఫలముచే ఈ వస్తువుల యనుభవము ఎవరికున్నదో వారికే పోవు 

చున్నదిగాని తన జీవితకాలములో తాను దేశించినపికారము తన తరువాత ఈ 

పదార్థముల యనుభవము జరుగుటలేదు; జరుగదు. ఈ స్టూల దేహమున్నంత 

కాలమే ఈ యాథాసునికి తన కర ృత్వాద్యభిమానములు కలుగుచున్నవి 

కాని తరువాత కనబడుటలేదు. ఒకవేళ కొందరు నమ్మునట్లుండి పిశాచగణ 

ములోజేరి అభిమానించినను ' అనుభవానుకూలసామ(గిలేక, దుఃఖమును 

పొందుచున్నట్లు తెలియుచున్నది.  ఇదిగాకను తాను సంపాదించిన గృహ 

క్షేత౦విత్తాదులను, తా నభిమానించు సంతానమును తానుండి అనుభవమును 

పొందదలచినంతకాలము నుండకపోవుటను (మరణించుటను) మనమందర 

మును చూచుచున్నాము. పాిరబ్ద్బకర్మఫలము ఆ దేహముతో నెంతవరకు 
న్నదో అంతవరకేగాని ఆ పై న నొక్కక్షణమైనను తాసీస్తూలోపాధితో నుండ 

లేకున్నాడుగదా! ఇదిగాక తాను కష్టపడి సంపాదించిన (ద్రవ్యము, గృహ 

క్షేతాాదులనూ తన సంతానమును తాను కోరినంతకాలము నిలుపుకొనలేకు 
న్నాడు. చిరకాలమునకు సంతానము కలిగినవానిని సెద్దవానినిచెసి తాను 

సుఖముగా నుండుటను కోరుచున్నను వానిముందు తాను మరణించుట జరుగు 

చున్నది. ఇళ్లే తన సంపదలుగూడ తన జీవితాన్తమువరకై న నుండవలెనని 
గదా (వతిజీవుడు కోరినది ! కాని ఎక్కడో యొకజీవికితప్ప ఇట్టుండుట 

లేదు. ఈ పత్యక్షానుభవములను బట్టి యో స్థూల దెహాభిమాని కల్పించుకొను 

చున్న కర్ఫృత్వాదులు ఆభాసమని తేలుచున్నది. “నేను” అనుకొను తాను 

_ కేవలము పరతంతుడుగనే కనబడుచున్నాడు. కాని యీ క_ర్హృత్వాదులలో 

స్వాతం[త్యము కనబడుటలేదు. “స్వతన్న౨ఃకర్హా " అనగా నిజముగ కర్త 

యగువాడు పరతంథతుడుగా నుండుట కూడదు. స్వతంత్రుడై నవాడే కర్త. 
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ఇట్లుండగా తాను అనుకొను స్వతం|తతయీోషన్మాతముగనుండి బహ్యాల్పకాల 

మనుభవింపబడుచున్నది. ఈ క_ర్హృత్వాదులు ఇట్టాభాసములగుటయేగాక, 

బాగుగా విచారించిన యడల ఈ స్వల్పకాల సుఖముగూడ దుఃఖపూరితముగ 

నున్నదని ఈషద్వివేకము, కలవారికి గూడ తెలియగలదు. కర్త ఆర్షిం 
చినవాడుగద ! 

లో అర్జానామార్డనే దుఃఖం ఆర్హికానాంచరక్ష ణే | 

నాశే దుఃఖం వ్యయే దుఃఖం కిమర్గం దుఃఖ భాజనమ్ ॥ 

అనగా [ద్రవ్యమును సంపాదించుటతోను, రక్షించుటలోను, నాశము 

లోను, వ్యయములోను దుఃఖము కలుగుచున్నదిగాన దుఃఖ కారణమైన యీ 

ధన మెందుకు ? అని పెద్దల వచనము ఇచట అర్హ మనగా సమస్త సంపాదన 

లనియే గ్రహించవలెను. ఇది నాది యనుకొనువాడు కర్త. ఇట్టి క_ర్తృత్వాద్య 

భిమానము గృహ క్షేతి విత్తాదులయందుకన్న వారి వారి సంతానమునం దె 
క్కువ యనుమాట. అందరికిని అనుభవమే. ఇట్టి కర్తృత్వాభిమాన ప్రీతి 

పాత్రీమెన సంతానము వివేక దృష్ట్యా ఎంతవరకు |పీతిదాయకమగుచున్న 

దని విచారించిన నీ (క్రిందనుదాహరించిన విద్యారణు్యల వారి వచనములవల్ల 

తెలియగలదు, 

శో అలభ్యమానసృనయః పితరౌ కే శయెచ్చిరమ్ | 

లబ ఒపిగర్భపాతేన (వసవేనచ బాధతే ॥ 

న్ జాతస్య [గహరోగాదిః కుమారస చమూరతా । 
గ ఖ్ 

ఉపనీతే ప్యవిద్యత్వం అనుద్వాహ శ్చ పండితే ॥ 

శో పునశ్చ పరదారాది దారి్మిద్యం చ కుటుంచిన 8 । 

పిత్రోర్లుఃఖస్య నాస్త 5నో ధనీ చ్మేన్మియతే తధా ॥ 
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ర్షా॥ ఏవం వివిచ్య పుఠతాదౌ (ప్రీతింత్య కా నిజాత్మని । 

నిశ్చిత్య పరమాం పీతిం పీక్షతే_యమహర్నిశమ్ 11 

అనగా తల్లితండ్రులకు పుత్రుడు కలుగకపోవుట, కలిగినను గర్భ 

పాతాదులు సంభవించుట, పుట్టినపిదప (గ్రహపీడా రోగాదులవల్లను, మూర్ణ 

త్వమువల్ల ను విద్య లేకపోవుటవల్ల ను, పండితుడయు్య్యు పెండ్లి కాకపోవుట, 

చేసికొన్నతరువాత  పరదారాసక్కత, కుటుంబియెయుండి దారిద్యమును 

పొందుట, ధనికుడై యున్నచో త్వరలో మరణించుట, మున్నగు కారణము 

లచే పుత్రులవల్త కల్లు దుఃఖమున కంతములేదు. ఈ విషయములన్నింటిని 

గుర్తించి పుత్రాదులయందు (పీతిని త్యజించి సీ యెడల అహోరా(తము లాత్మాను 

సంధానపరుడై పరమానందము నొందును. 

ఇంక స్రీసంతానవిషయములో- వారి విద్యాభ్యాససందర్భములు, వారి 

వివాహము, తదుపరి సంసారానుకూల్యములు, పురుళ్ల, రాకపోకలు, 

సెట్టుబళ్ల, మర్యాదలు. అవమానములు, ధనవ్య్వయ(పయాసలు ఇట్లివి 

అందరికిన్ని అనుభవములో నున్నవే. _'కన్యాపితృత్వంఇ.లు నామకష్టమ్” 

అను లోకానుభవము (వ్రసిద్దముగద ! ఐనను వారివారి లోకవాసనానుసారముగ 

నిశ్చయించుచు సుఖదుఃథానుభవములను పొందుచున్నాము. ఇట్లు అశాశ్వ 

తమగు పుత్రవితృగృహక్షేత్రాదులయందు వ్యామోహితుడై పొందుచున్న 
కర్తృత్వ(ప్రియత్వాభిమానము లెంత దుఃఖకరముగను, లేక (అట్టుగానిచో 

స్వల్పసుఖముతో గూడిన దుఃఖమి శితములుగ నున్నవో మన మూహించ 

వచ్చును. 

ఇట్టి కర్శృత్వము ఆభాసమని కర్తృత్వాభిమానియు ఆభాసుడని 

తెలిసికొనవలెను. ఇట్టి కర్వ్వుత్వాభిమానములే మనకు అనుభవించు విత్త 

గృహక్షేత్రసంతానాది నిమి_త్తములచే క్షే శదుఃథాదులను కలిగించుచున్నవి. 

ఇట్టి దుఃఖక్తేశాదులు కేవలము సంతాన (దవ్యసంపద లుంన్నతమా[తమున 
లు యం 

గలుగుటలేదు. కాని వాటియందు అవిద్యావాసనాబలముచే పొందుచున్న 
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అభిమానములచేతను, (పీతి వ్యామోహ ద్వెషములవల్లను కలుగుచున్నవి. 

కాన ఈదుఃఖాదులన్నియు వస్తువులున్నంత మాతమునగాని, వాటిని మన మను 

భవించినందునగాని కలుగవు. కాని వాటియందు కలుగుచున్న అభిమానములే 

దుఃథాదులకు కారణమగుచున్నవి. అనుభవించువాడు కర గానే యుండవలె 

నను నియమము కనబడుటలేదు. కర్శృత్వాభిమాన  మొక్క-నిదె నను 

అనుభవము మరియొకనిదిగ నుండుట లోకములో కనబడుచున్నది. కొం 

దరు కర్తలు కాకపోయినను (ద్రవ్యగృహాకేత్రాదుల అనుభవమును పొందుచు 

న్నారు. అట్టివారు కర్ఫృత్వాది దుఃఖములను పొందక అనుభవసుఖమును 

మాత్రము పొందుచున్నారు. ఈ విషయములు వివేకులకు అనుభవములో 

నుండి దృష్షాంతములు స్పురించుచుండునుగాన ఈ విషయమును విస్తరించి 

(వాయుటలేదు. 

ముముక్షువెనవాడు “పె వివేచనమును బాగుగ (గ్రహించి తను ఈ 

అహంప్రతీతిలో సత్యస్వరూపుడై న సాక్షియెయనిన్నీ, తనకు కర్టృత్వాదులు 

వా_స్తవముగ లేవనిన్నీ, ఐనను తనయెక్క- అనాద్యవిద్యాభాంతిచే ఈ 

యధ్యాస కలుగుచున్న దనిన్నీ, ఇప్పుడిది (ప్రారబ్ద బలముచే తనకు విధింపబడిన 

శిక్షవంటిదియని తెలిసికొని, విధింపబడిన శిక్షొనుభవ మెవ్వరికిని తప్పదు 

గనుక నిట్టి యనుభవమును అభిమానరహితుడై విధిచే యథాసంప్రాప్తముగ 
అహంకార క_ర్హృత్వాద్యభిమాన రహితుడై అనుభవించుచుండిన నట్టి యను 
భవము సంసారబంధమునకు కారణము కాజాలదని తెలిసికొనవలెను. 

ఇట్లు యెంత వివేచనచేసి తెలుసుకొన్ననూ యీ కర్ఫృత్వాద్యభి మా నములు 
జీవునియందు మహాబలియములుగానుండి సుఖదుఃఖ పరంపరలకు హేతువగు 

చున్నవి. దినికి కారణము దృశ్యానుభవములే (ప్రధానము. కాని పైన నిరూ 

పించిన యటుల కేవల అనుభవములు మా|క్రము యిట్టి క_ర్హృత్వాదులకు కార 
ణముగాదు. మరియేమన అట్టి దృశ్యానుభవములయందుండు సత్యత్వబుద్దియే 

య్రిట్టిక_రృృత్వాద్యభి మానము లకు.కారణమగుచున్నవి. దీనినిబట్టి యిట్లు మనలకు 
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కలుగుచున్న అభిమానస క్షతలు, దృశ్యసత్యత్వ నిశ్న్చయమువలననే కలుగు 

చున్నవని చెప్పవలయును. కాన ముముకువు తనకు యిపుడు కలుగుచున్న 

అభిమానస,తలు, అందుమూలమున కలుగుచున్న క_ర్భృత్వాద్యభిమాన 

ములు, అందుచే కలుగుచున్న రాగద్వేషాదులను త గ్గించుకొనవలయును. 

ఇందుకుగాను తసు విచారించి (శుతి, యు క్రి, అనుభవములతో యీ తన 

స్వశరీరాది సర్వదృశ్యముయొక్క- మిథ్యాత్వమును అనగా అవాస్తవికతను 

బాగుగ (గహాంచి నిశ్చయమును సంపాదించుకొనినయెడల అట్టి జగన్మి 

ధ్యాత్వ నిశ్న్చయజ్ఞానము తనకు- అనగా జీవునికి యిప్పుడు కలుగుచున్న 

సర్వానర్ణమూలమగు క_ర్ఫృత్వాభఖిమానములు కొంతవరకై నను తగ్గి, తన 

చిత్తసంస్కారమునకు, వి_శాంతికిని యుపకరించును. కాన యట్టి జగన్మి 

ధ్యాత్వ నిశ్సయజ్ఞానదా ర్జ్యాభ్యాసములకుగాను యో (పకరణములో గూడ 

యిట్లు కొంత విచారించవలసిన యావశ్యకత కనబడుచున్నది. 

ఇంతవరకు మనముచేసిన అనుభవవివేచనములనుబట్టిన్నీ నిర్దిష్ట 

మగు “ఏక మే వాద్వితీయం బ్రహ్మ”, “మాయామా(త మిదం దె్వికం”, 

“అదె తం పరమార్థతః మొదలుగాగల. (శుతివచనములవల్ల నూ 

“దిరస్వప్నమిదం విద్వన్, _విశ్వంబహ్మణి కల్పితం” మొదలుగాగల 

పూర్వాచార్యుల వచ నములవల్ల ను_ “అహం సర్వస్య (పభవోమ త్తస్పర్వం 

(ప్రవర్తతే, “మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్య క్రమూర్తినా" అని 

చెప్పు భగద్వచనములను బటియు-_ ఒక్ళ-టియెన ఆ పరమాత్మయం దే 
లు ర్లు 

యీ కనబడుచున్న సర్వదృ్భుశ్యము అధ్య స్తముగా నున్నది యని స్పష్టమగు 

చున్న ది అధ్య _స్తమనగా ఒక సత్యవస్తువునందు దాని యథార్గ జ్ఞానమును 

మరచి (తెలిసికొనలేక) అజ్ఞానముచే అదియే మరియొక వస్తువుగా భిన్న 

రూసమున (గ్రహించుట. దీనిని గురించి లోగడ విపులముగా నిరూపించి 

యుంటిమి-__ ఇచట యెట్లన అధిషానమె ఒక్కటియెన సత్య వసువునందే 
గా © కనే రా —0 

యీ సర్వదృశ్యము భిస్నభిన్నపరిచ్చిన్నాకారములుగ (ప్రకాశించు చున్నక్తి. 
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ఎట్ల న రజ్జువునందు కలుగుచున్న సర్పభ్రాంతి లాగున. ఇదిగాకనూ యీ 

కాలమున (ప్రస్తుతము మనము చూచుచున్న శబ్దచలనచిత్ర(ప్రదర్శనముల 

లాగున. అనగా (ప్రదర్శనశాలలో సర్వదా ((పేకకుల యెదుట, కదలక 

నిర్మలముగా నుండు క్వేతవస్రపటమునందేగదా మనలకు మాటలు, పాటలు, 

చిత్రములు అగువడుచున్నవి. అయిననూ వీనిని నిజమని నమ్మువారెవరై 

ననూ యున్నారా? ఆందరకునూ  దానియం దసత్యత్వని శృ్చాయ 

బుద్దియే గదా యున్నది. ఏనియందిట్టి అసత్యత్వ నిశ్చయము వల్లనే ఆ 

తెల్లతెరమీద యెంతటి రమ్యచిత్రము చూచినా, లేక ఘోరద్భ శ ములు 

చూచినా, నాట్యములు జరిగినా, యుద్ధములు జరిగినా, (పేక్షకుల మనస్సులు 

కలత జెందక సమానముగానే యుండును. ఒకవేశ అచట చ్నితముల 

(పాాతలరసపోషణవల్ల (_పేక్షకులకు కొంచెము ఖేదమోదములు కలిగిననూ 

అవి కణమా(తమె ఉత్తిరక్షణమున మరువబడుచున్నవి. అపై మనము 

నిత్యానిత్యవి వేకము వలన యీసర్వదృుశ్య అవాస్తవికతను (గహించి నిశ్చ 

యమును పొందిన యప్పుడు మనలకు వ్యవహారానుభవములచే కలుగు సుఖ 

దుఃఖతీ(వతలు ఉపశమించును. ఎలనన _ దృశ్యానుభవములయందు 

మనము చేయు అసత్యత్వబుద్ధిచే అనగా మనము జా(గద్దశయందు చూచు 

శబ్లచిత్రముల లాగుననూ స్వప్నములో కలుగు యనుభవములలాగున యీ 

దృశ్యము వాస్తవము కాదను నిశ్నయమువలన. _ ఇత్తే శాస్ర్రబోధవలన, 
(శతి, యుక్తి, అనుభవ విచారములవలన నిత్యానిత్య వివేకమును సంపా 

దించి యీ దృశ్యమును విమర్శించిన ముముకువునకు యిదియంతయూ శబ్ద 

చలనచ్నిత(పదర్శనములలోని దృశ్యమువంటిది, స్వప్నదృశ్యమువంటి 

దనియు త్రోచకతప్పదు. అట్లుతోచినదానిని మరలమరల _ విచారము 

చేయుటవలన దృశ్య మిథ్యాశ్వజ్ఞానము దృఢపడును. అప్పుడు [క్రమ్మకమ 

ముగా యీ స్వ శరీర, దృుశ్యముల యందు సత్యత్వబుద్ధితగ్గి, క_రృత్వాభిమాన 

ములు క్షీణించుచుండును. ఇట్టి ముముత్తువు స్వశరీర సర్వదృ శ్యమును 

సక్వదా దోషదృష్టితో, వై రాగ్యపరుడై చూచుచుండవలయు. ఇదియొక 
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మార్గము. రెండనమాగ్గమే మనిన సూక్ష్ముదృష్టితో విచారించిన యెడల తాను 

అనగా నేను కర్తను . అనుకొను వాస్తవస్వరూపుడెవ్వడును కనబడుటలేదు. 

ఈ నేను అను అహం ప్రతీతి చిత్, జడముల సంబంధముచే. కల్పితమగు 

చున్న ఒక మిథ్యాపురుషుడు. ఏలనన యీ ఆండింటికినీ వాస్తవసంబం 

ధము కుదరదు, లేదు. ఇందు ఒకటి చై తన్యము, మరియొక్కటి జడము. 

కేవలచై తన్యమునకు కర్తృత్వాదులు సంభవింపవు. శకేవలజడమునకు 

క_ర్భృత్వాదులు కలుగు యోగ్యతలేదు. కాన యీ రెంటి సాన్నిధ్యసంబంధ 

ముచే కలుగుచున్న (ప్రతిబింబమైన ఆభాసుడే యిట్లనుకొను కర్తగా కనబడు 

చున్నాడు. వీడు మిథ్యాపురుషుడు అవిద్యాకల్సితుడు. కాన ముముక్తువు 

తన నిత్యానిత్యవి వేకముచే జ్ఞానపూర్వకముగ వీరిరువురను (అనగా అంతః 

కరణ, (ప్రత్యగాత్మలను) వారి వై లక్షణ్యధర్మములనుబట్టి విడదీసినచో 

యిట్లు నేను కర్తను, నేను భోక్కను అనుకొను ఆభాసుడు లేనివాడే యగును. 
కనుకనే యీ కర్హృత్వాద్యభిమానములుగల నేను అను అహం మిథ్యాపురుమ 

డగుచున్నాడు. కాన ముముక్షువె నవాడు బాగుగ విచారపరుడై యిప్పుడు 

తనకు కలుగుచున్న క ర్హృత్వాదులు నిజము కాదు, (భాంతియుతము, ఆభాస 

మని [గహించి నిశ్చయమును పొందవలెను. 

సుఖానుభవ వివెచన 
సర్వజీవులును సర్వాదా కోరునది సుఖము. ఈ తనసుఖముకొరకే. 

(పతిమానవుడున్నూ సర్వయత్నములనూ జన్మాది మరణపర్యంతము చేయు 

చుండును. అయిననూ యిట్లు కోరు సుఖముయొక్క_ వా_స్తవస్వరూపమును, 

పదివేల మానవులలో తొమ్మిది వేల తొమ్మిదివందల తొంబదితొమ్మిది జీవులకు 

పైగా, యథార్థముగా తెలిసికొనలేక అట్టిసుఖము వస్తునిష్టమని నమ్మి 

అనగా తనకు యీ సుఖము విషయానుభవముల వల్ల నే కలుగుచున్నదని 

నమ్మి వారి వారి వాసనానుకూలముగ విషయములకు సర్వదా (ప్రయత్నము 
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చేసి ఆ విషయములనే సుఖముకొరకు అనుభవించుచున్నారు. వివేకముతో 

పరిశీలించిన యీ విషయదృశ్యకోటియందు, ఒక్కటిగూడ  సత్యలక్షణము 

నకు నిలుచునదేదీ లేనందున యివి యాభాసము లనక తప్పదు. 'కాన వీటి 

వలన మనలకు కలుగుచున్న సుఖముకూడ అసత్య, ఆభాస సుఖ మనక 

తప్పదు. ఇట్టి విషయసుఖములు జీవుని (ప్రారబ్దఫల వాసనానుకూలముగ 

మనః కల్పితములుగా నున్నవి. జీవుడు వా స్తవముగ తనయందే యున్న 

స్వరూపసుఖమును (గహించక తన _ వాసనానుకూలసంకల్పములతో 

యీ సుఖము విషయముల యందున్నట్లు (భ్రాంతిని పొంది సుఖమునకు బదులు 

సుఖాభాసము ననుభవించూచూ యీ అనాది సంసార చక్రమునందు [భమణము 

చేయుచూ సుఖమునకు బదులు పర్యవసానమున దుఃఖమునే పొందుచున్నాడు. 

ఇట్లు కలుగుచున్న విషయసుఖములు ఆభాసము లనక తప్పదుగదా. అయినను 

సర్వులునూ యీ విషయానుభవములతో సుఖము ననుభవించుచున్నారుగాదా. 

లోకమున యింతమందికి సుభానుభవము నిచ్చుచున్న విషయసుఖముల నెట్లు 

అసత్యము, ఆభాసములగునని శంక కలుగును. కాని యిది సరియైనది 

కాదు. ఎన్ని గుడ్రగూబలై ననూ (ప్రకాశమును రాతులయం దే చూచునుగాని 

వాస్తవముగా సూర్య ప్రకాళమున్న పగటియందు' చూడలేవుగదా. ఇదిగాకను 

“శతాం ధాః కూపం (ప్రవిశ ని" అను న్యాయమును బట్టి నూరుగురు గుడ్డివారు 

నూతిలో పడిననూ, అది నూతిలో పడుటయే అగునుగాని అన్వముకాదు 

గదా. అపై యీ విషయసుఖములు అందరిచె ననుభవింపబడుచున్నను, 

యివి కేవలసుఖము గాక సుఖస్యానంతరము దుఃఖము, దుఃఖస్యానంత 

రము యీషత్పుఖమును కలుగజేయుచు పర్యవసానమందు దుఃఖము నే 

యిచ్చుచున్నది. శాస్త్రము నిర్దిష్టముగా సుఖము ఆత్యనిష్ట మనియు, వస్తు 

నిష్టము కాదనియు తెలుపుచున్నది. అయినను జీవులు (థ్రాంతియుతు లై 

సుఖములేనిచోట సుఖమున్నట్లు భావించి, అధర్మపరు లగుచున్నారు. లోకాను 

భవమునందుగూడ మానవునికి వర్ణా శ్రమధర్మోచితమెన విషయానుభవములు 

(వ్యవహారకాలములో వై నను) దిర్ణసుఖదాయకములై. అధర్మవిషయాను 
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భవములు తాత్కాలిక కించిత్సుఖము నిచ్చి వెంటనే దుఃఖములపాలు చేయు 

చున్నవి. దీని కుదాహరణము--ధర్మపత్నితో శా_స్త్రవిధిన నొందు సుఖము 

దిర్చవంతమై అభ్యుదయ హేతు వగుచున్నది. కాని పరదారాసుఖము క్షణీకమై 

దుఃఖ హేతువు, నాశకరము అగుచున్నది. ఇట్లు జీవునికి కలుగుచున్న విషయ 

సుఖానుభవములే సంసారమనబడుచున్నది. ఇట్ట సంసారదుఃఖము తన 

మనసు నందే యున్న సత్యసుఖస్వరూపానుభవమును పొందిన యెడల 

గాని, నివ్నర్తింప బడదు. జీవుడు యీ విషయసుఖములను (భ్రాంతిమా(త్రుడై 

యనుభవించుచున్నాడు. ఈ దృశ విషయము. లన్నియు కల్సితములు, 

(భాంతి మాత్ర మేనని U శంకరభగవత్పాదులు “(భాంతి మా(తమిదం విద్వన్ 

విశ్యం(బహ్మాణి కల్పితమ్” అని తెలుపుచున్నారు. జీవులు కోరు సుఖము 

తమ మనోనిష్టము కాని, వస్తు నిష్టము అనగా విషయములయందు 

యీ సుఖము లేదని శా_స్త్రముచేతను, మన యనుభవము వల్ల నూగూడ 

తెలియుచున్నది. ఎట్టన, మన యనుభవమున యీ సుఖము మనలకు విష 

యములయందు యెట్లు కలుగుచున్నదియు యిచట యించుక విచారింతము. 

తోకానుభవమున (పతిబీవుడును తన వాసనానుకూలముగ విషయము లభ్యము 

కాగానే క్షణకౌలము తనచి_తము అనగా మనసు స్దాయి నొందుచున్నది. 

అట్టి స్థాయీభావము మనసు నొందుటయె సుఖానుభవమునకు కారణమగు 

చున్నది. కాని యీ విషయ (పాప్తిచే తన మనసునకు కలుగుచున్న 

యీ స్తా యీభావము అల్పకాలమేయుండి, మనస్పుయొక్క స్వభావముచే 

ప్రారబ్దఫలంబున అన్యవిషయేచ్చ చేయుచు తిరిగి అట్టి అన్యవిషయ (ప్రా ప్రి 

కలుగువరకు మనసు చలించుచు సంక్షోభము నొందును. ఇట్టి తన చిత్త 

సంక్షోభకాలమే దుఃభానుభవము నిచ్చుచున్నది. తిరిగి యిష్ట విషయ (వొప్తి 

కలుగగనే తన మనను క్షణకాలమూరట జెంది స్థాయీథావమును హొం దును- 

మనసును తిరిగి యీ స్థాయీభావమును పొందించుటచేతనే తనకు సుఖము 

కలుగుచున్నది. ఇట్లు తన మనసు యిష్ష(ఫా ప్రి విషయము వలన కణకాలము 

సుఖమును పొంది తిరిగి అన్యవిషయేచ్చ వలన తన మనఃసంక్షోభముచే 

ర్ 
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దుఃఖమును పొందుచు చర్వితచర్వణముగ జీవుడు అనుభవించుచున్నాడు. 

ఈ మనసు దర్పణము వంటిది. అద్దము కదలక యుండునపుడు మనలకు 

మన సుఖస్వరూప మైన (బహ్మా (ప్రతిబింబము స్పష్టముగా (పకాశించును. 

అధిష్టాన మైన (బహ్మ సుఖస్వరూపుడు గనుక యీ (ప్రతిబింబము స్పష్టముగా 

(పకాశించునపుడు మనలకు సుఖమును ఆభాసముగా యిచ్చుచున్నది. కాని 

యీ ఆభాససుఖము, మనఃస్వభావముచె సర్వదా విషయమునుండి విష 

యాంతరమును కోరుచుండును గనుక యీ మనోదర్పణము సర్వదా కదలి 

కతో స్థిరముగా నుండదు. అట్టుండుటచే సుఖస్వరూపమైన బ్రహ్మ 
(ప్రతిబింబము స్పష్టముగా గోచరింపదు. ఇందుచే దుఃఖము కలుగుచుండును. 

కాన నిత్యసుఖస్వరూపము కోరు ముముకువు తనకు విషయ (పొ ప్తిచే తన 

మనసుకు తాత్కాలికముగ కలుగుచున్న స్థాయీభావము నుపేకించి నిర్వి 

షయమెన, నిత్యనిరతిశయ సుఖస్వరూస (బహ్మానుసంధానముతో తన మన 
సుకు స్థాయీభావము కలుగజేసిన తన సంకల్పము నిర్విషయము గనుక 

తన మనను కోరుటకు విషయాంతరము లేక స్థాయినొందును. ఇదియే (క్రమ 

(క్రమముగ తన ధ్యాన సమాధులకు సాధన మై వా_స్తవ సుఖానుభవమును తనకు 

కలుగజేయును. 

గనుక ముముకువు తన మనసును విషయాలంబననుంచి మరల్చి 

నిర్విషయముగా జేసుకొని తన వా _స్తవసుఖస్వరూపమెన (బ్రహ్మస్వరూపా 
లంబనతో తన మనసును యుంచుట అభ్యసించవలయును. ఈ పయి వివే 

చనను బట్టి జీవునకు సుఖదుఃథానుభవములు వస్తుసహజస్వభావములను బట్టి 

కలుగుటలేదనియు, యివి మనఃకల్పితమని _ధువమగుచున్నది. ఇట్టి మనః 

కల్పిత సంకల్పములే సంసారబంధము కలిగించుచున్నవి. ఇట్టి సంసార 

బంధమునుంచి ముక్తి నొందుటకు యీ మనఃసంకల్పములచె పొందుచున్న 

విషయాభాస సుఖములను వదలినగాని ముముకువునకు తన వాస్తవ స్వరూప 

సుఖమును పొందవీలుగాదు. ఇట్టి వాస్తవ సుఖస్వరూపమునుగూడ తన 
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మనను వల్లనే పొందవలయునుగాని అన్యధాగా పీలుకాదనియు-సంకల్ప 

మనసు సంసార హెతువనియు, నిస్పంకల్పమనసు (బహ్మ-తన సత్యసుఖ 

స్వరూపమే యగుచున్నదని వళిష్టభగవానులు (శ్రీ రామచం|ద్ర మూర్తికి యోగ 
వాశీష్టమందు తెలుపుచున్నారు. గాన ముముకువైన జిజ్ఞాసువు వా_స్తవమెన 

సుఖము విషయములలో లేదనియు, తన యొక్క సంకల్పరహిత మనసే 

వా_స్తవసుఖ స్వరూసస్వానుభవమివ్వగల సమర్థత గలదనియు తెలుసుకొన 

వలయును. తన మనసు యెల్లప్పుడును తనలోనే యుండునుగాని అన్యత్ర 
యీ విషయములలో స్టితియె యుండదుగదా. గాన యిట్లు తెలుసుకుని తన 

మననును నిస్సంకల్పముగా చేసుకొని తన యీ వాస్తవ సుఖస్వరూపాను 

భమును పొందుటయే మోక్షము. ఇదియే తన వాస్తవ స్వరూపసుఖము. దీనికి 
గాను జిజ్ఞాసువు (దిహ్మానుసంధానాది స్వ(పయత్నములుచేసి తన మనసు చేతనే 

స్వానుభవమును సంపాదించుకొనవలయును. ఇట్టి ప్రయత్నము చేయువాడే 
యోగి. వీనిని గురించి "యోగీ విగతకల్మషః, సుఖేన (బహ్మ సంస్పర్శ 

మత్యంతం సుఖమళ్ను తే”_యోగి బాపవర్షితు డై అనాయాసముగా (బహ్మ 

సందర్శము గల ఉత్తమసుఖము ననుభవించునని (కృష్ణ భగవానుల వచనము 

తెలుపుచున్నది. 

నిషా. మతా నిరూపణ 

సరమార్దలాభమును పొందిన మహనీయులకు అర్హకామాద్యాస క్తి 
యుండదు. వారు యథాలాభసంతుష్తులు. నిత్యము సుఖసంతోషములు అట్టి 
మహనీయుల నా శయించి యుండును. గాన మహదై శ్వర్య నంపన్నులగు 
వారికి కోరవలసినదేమియు నుండదు. వారు లాభనష్టములను సమానముగా 
చూచువారు. లోకములో దరి(దుడెవ్వడనగా-సదా కోరికలు గలవాడు. తృప్తి 
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సంతోషములు వస్తుసముదాయము నాశ్రయించి యుండునవిగావు. వీటికా(శ 

యము మనస్సు. తృ ప్తి ఎన్ని సంపదలున్నను, వాటివల్ల నే కలుగుటలేదు. 
అట C౧ 

ఎంతయున్నను, ఉన్న దానితో తృ_ప్పియుండ దని లోకానుభవసిద్దము. సదా 

ఈ కామ పరంపరలు బాధించుచునే యుండును గాన, క లవాడున్నూూ సదా 

కోరికలచే పీడింపబడుచుండును. ఇట్టివానికి భోగములు తృప్తినివ్వజాలవు, 

విషయములను అనుభవించిన కొలది కామదుఃఖము వృద్ధి నొందును. దీని నే__ 

శో నజాతు కామః కామానా ముపభో గేన శామ్యతి | 

హవిషా కృ షవరే శ్రవ భూయ ఏ వాఖివరతే ॥ 
అత | థి 

అని విద్యారణ్యస్వామి చెప్పుచున్నారు. గనుక దారిద్యనివృత్తి, 

సుఖసంపాదనలకు ఈ కోరికలు (పబల విరోధులు. (ప్రారబ్ద కర్మానుసారముగ 

(పా పించు సుఖదుఃఖములను అనుభవించుచూ (కొ త్తఫలములను కోరక 

యున్నవాడు ధన్యుడు. గనుక ఉన్నవానికై నను, లేని వానికై నను తృప్తిని 

సంపాదించుకొని, కావలెనను కోరికను హతము చెయుట ఆవశ్యకము. ఇట్టి 

యావశ్యకతనే _బహ్మవల్రియందు శుతిమాత ఆనంద తారత మ్యములను 

తెలుపుచు ఎట్టి యానందమును పొందుటకున్నూ _ప్రతియొక్క ఆనంద (ప్రకార 

నిరూపణలోను గో శో,తియస్యచాకామహతస్య” అను వాక్యముచే (ప్రతి యానం 

దమును కామపీడితుడుగాని(కో(తీియుని యానందముతో పోల్చుచున్నది. 

గాన ఏ ఆనందము సంపాదించుటకున్నూ, కామరహితుడై (శ ్ యతియుడై 

యుండుటగూడ ఆవశ్యకము. ఇట్టి ముముతువునకు (బహ్మావిద్య కరతలామల 

కమె యుండును, 

తాగ స్వరూపము 

అదై షత సిద్దాంతమందు యోక్షప్రాప్తికి త్యాగమే పరమ సాధనముగ 

శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. కాన ముముకువగు జిజాసువునకు యిటి త్యాగ 
జ టట ల 
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స్వరూపమును తెలిసికొనుట యావశళ్యకమగుచున్నది. ఈ త్యాగమనునది 

రెండు విధముల నున్నది. మొదటిది త్యాగమనియు రెండవది సర్వత్యాగ 

మనియు తెలియబడుచున్నవి. ఇందు మొదటి త్యాగము జీవులకు అభ్యుదయ 

కరముగను రెండవదియైన సర్వత్యాగము నిశేయస్సు అనగా మోక్షప్రాప్తికి 

సాధనమగుచున్నది. జీవుడే సాపేక్షితముగ తనకున్న శక్తి, ధన, (ద్రవ్య 

ములను గాని తాను ఏ యుపాయముచేతనై ననూ సంపాదించిన (దవ్యాదులను 

యీ లోకములో యశఃకాములై గాని ఉత్తమపరలోకృప్రా_ప్తిని గోరుచూ 

గాని చేయు దానధర్మములు, తన కాయక్తేశాదులు త్యాగమని చెప్పబడును. 

ఇట్టి త్యాగము జీవులు వారివారి కోరికల ననుసరించి చేయుచుందురు. అయా 

' జీవులు అట్ట త్యాగకర్మలచె కలుగు కర్మఫల సుథానుభవములను తాత్కాలిక 

ముగ పొందుచూ ఆనందించుచుందురు. యశఃకాములై న కొందరు యేదో 

యొక నిమి_త్తమె తమ దేహములను గూడ త్యాగముచేయుచూ (ప్రాణము 

లర్చించుచున్నారు. మరి కొందరు తమ దెహసౌఖ ముల నెంతమా।త 

మైననూ పాటింపక యెట్టి (శ్రమలకై ననూ యోర్చి కేవల లోక శేయస్సునకు 

గాను తమ శ రీరసౌఖ్యములను త్యాగము చేయుచూ బీవయా[తను జరుపు 

చుందురు. కొందరు అధికమైన ధన(ద్రవ్యములను దానముచేసి లేక స్థాపిత 

నిధులు దేవాలయములు, సంస్థలకునూ యిచ్చి ఆ రోజు మొదలు తన నామము 

ఎన్ని పత్రికలలో యెట్లు శ్లాఘింపబడినవియో చూచి యానందించుటకుగాను 

(ప్రతిరోజుననూ (ప్రసిద్ధిగానున్న దిన, వార పత్రికల నన్నిటినీ వారి పేరుకు 

గాను వెదకుచునే యుందురు. ఒకవేళ ఏ ప్యతికయైననూ వారిపేరు వేయుట 

మరచినగాని లేక యుపేక్షించినగాని యా ప్యత్రికలయందు నిరసనభావులై 

యొకప్పుడు దుఃఖ [కోధములనుగూడ పొందుచుందురు. ఇట్టుగాక తమ 

పరలోకసాధనమునే ఎంచి జనోపయోగముకొరకు దేవాలయములు, ఆసు 

పతులు, అనగా చికితాలయములు, విద్యాలయములు, స్కూ, స్మతవులు 

మొదలుగాగల అనేక ధర్మకార్యములను మహనీయులు చేయుచున్నారు. 

ఇవియన్ని యూ త్యాగములే. (పజలకు మహోపకారములు. కాని యివి 
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యన్నియూ వారివారి వాంఛానుసారము లొకయశస్సుకును, ఉ_త్తమలోక 

(ప్రా ప్తికిని పాధనములే యగును కాని, ముముక్షువు కోరు తన నిత్యనిరతిశయ 
సుఖ మోక్షవా ప్రిని కలుగజేయజాలవు. ఏలనన యిట్టి త్యాగములన్ని యూ 

యేడోయొకవిధమున వారివారి ఫలవాంఛలతో కూడుకొనియున్నవి. ఇవి 

యన్నియూ యేదోయొక యుత్కృష్టసాధారణ రూపఫలముల న పేక్షించియే 

చేయబడుచున్నవి గాని నిష్కామకర్మలగుబలేదు. కాన యిట్టివి ముఖ్య 

తాకగకర్శ్మలు కావు. దీనినే 

“కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసమ్ సన్యాసం కవయోవిదుః । 

సర్వకర్మఫలత్యాగం (పాహుస్యాగం విచక్షణః” 

కామ్యకర్మల విడచుటయే సన్యాసమనియూ, సర్వకర్మముల ఫలమునూ 
విడచుట యనగా కోరకుండుటయే త్యాగమనియూ భగవద్వచనము తెలుపు 
చున్నది. అయిననూ యిట్టి డ్ తిమబీవులయొక్క_ ఫలా పేకీత త్యాగకర్మలు 

గూడ చిత్తశుద్ధికి హీతవులగుచు మోక్షపా పికి పరంపరసాధనగా కాలాం 

తరమున కాగల వనుఏలో సందియము లేదు. 

కాని యిచట మనలకు విషయస్టుడెన ముముకువు యెట్టి వాడనగా 
చి _త్తశుద్దిని సంపాదించి ప్రస్తుతము తన సత్యస్వరూపమైన మోక్షపా ప్రి పికి 
గాను సొ క్షాత్సాధనముల నభ్యసించువాడు. ఇట్టి జిజ్ఞాసువు తన మోక్షప్రాప్తి పిని 
లౌకిక త్యాగమువల్ర పొంద సాధ్యముకాదు. "మరో యె న్తునిన సర్వత్యాగమను 
చిత్త త్యాగము వల్లనే మోక్షసిద్ది కలుగునుగాని అన్యవిధముగ కలుగదని 
యోగవాశిష్టమందు.. శఖిధ్వజోపాఖ్యానములో తెలుపబడియున్నది. దానినే 
ఈ [గంథములో వాసనానిరూపణమందు సం గహించి యుంటిని. దాని 
సారాంశ మేమనగా ముముకువై నవాడు ఈ దృశ్యసంభఘాతమందు తనదను 
కొనుచున్న సమ _న్హదవ్యనంవ త్రి తిని తనస్థూలోపాధి తోసహో త్యాగము 
చేపిననూ యిదియంతయూ వా _స్తవమున శానుకానట్టి జీవుడు తనది యను 
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కొనుచున్నాడు. గాన సర్వత్యాగము కాజాల దనియూ అట్టిసర్వత్యాగ మనునది 

తన చిత్తనాశముచే కాగలదుకాని అన్యమువల్ల కాజాలదనియూ వాశిష్టమున 
తెలిపియున్నారు, చిత్తమనగా ఆత్మ కానిదానిని ఆత్మయని భావించుటకునూ 

సత్యము కౌనిదానిని సత్యమని భావించుటకునూ కారణ మేదిగాయున్న దియో 
అదియే చిత్తము. హేయోపాదేయ సర్వభావములనూ విడచిన చి త్తమనునది 
కలుగదు. అంత:ఃకరణకల్పించు పదార్థములను వా_స్తవమెనవానినిగా 

భావించుట యేదికలదో అదియే చిత్తస్వరూపమని తెలియబడుచున్నది. 

సంకల్పాదివిషయంబగు దృ శ్యంబును కొంచ మైననూ భావింపక నిర్మలా 

కాశములాగున యుండువానికి చిత్తమనునది యుదయించదు. జగద్యావ 

నను విడచి జగము వా స్తముగ లేదని భావించుటయు, (బహ్మయే యీ సర్వ 
జగత్యారణమనియూ తెలిసికొనుట చిత్తరాహిత్యమని చెప్పబడుచున్నది: 

ఇంకనూ  రాగద్వేషరహితమైన చల్లనినీతిగల స్థిరచిత్తము వృత్తుల 
యందున్న దై ననూ అదియే చి  త్తనాశమని తెలియబడుచున్నది. అట్టి చిత్తము 
జీవునకు పునర్జన్మ "హేతువగు దృఢవాసనాసంస్కారములను కలిగించదు. 

బీవుడు తన ప్రారబ్దానుసారము దేహేంద్రియాదులుకలిగి తిరుగుచున్ననూ 
యిట్టి సంస్కారవాసనారహిత మైన చిత్తము సంసారబంధమగు పునర్జన్యకు 

జీవునకు హెతువుగాక పొరిటీపోయిన విత్తనములలాగున యుండును. 
అప్పుడు అట్టి చిత్తము జీవునకు బంధకారణముగాక పొట్టిపోయిన లేక 
వేయించిన గింజలు వాటి అంకుర శకి నశించిననూ మానవునికి ఆహార 

మా(తముగా నెట్టుపయోగపడునో అనే యూ తాగ ద్వేషాదులు నశించి, వాసనా 

రహితమై, తాను వాస్తవముగ అంతఃకరణసంబంధములేనివాడని (గహిం 
చిన యెడల అట్టి చిత్తము జీవుని (పారబ్దానుసారదేహయా త్రకుగాను ఉప 
యోగించును. కాని అట్టి జీవునికి కర్మఫలోత్స త్తిని యీ చిత్తము కలిగింప 
జాలదు. జీవుని (పారబ్ధాంతమందు తన చి_త్తమను రూపమును విడిచి [బహ్మ 
స్వరూపమే యగును. కాన ముముక్షువై నవాడు త్యాగమనగా (గహించవలసి 

నది యేమనిన యిట్టి సర్వత్యాగమేగాని లౌకిక త్యాగములు కావు. సర్వత్యాగ 
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మనగా జీవుడు యిప్పుడు తనకు దృశ్యమందు కలుగుచున్న సత్యత్వబుద్దిని, 

దానిచే కలుగుచున్న కర్మఫలాభిసంధులను, ఇహిమ్ముతఫల కామములను 

సక్తతాభిమానములను, సంకల్ప వికల్పములను జ్ఞానపూర్వకముగా చేయు 

త్యాగమువల్హ స్వానుభవమును సంపాదించు పే సర్వత్యాగము, మోక్ష సాధన 

మైన ముఖ్యత్యాగమని ముముకువు (గ్రహించవలెను. 

పరమపురుబార్థ నిరూపణ 

ఈ (ప్రపంచమున మానవునకు పొందతగినవి ధర్మారకామమోక్షములని 

నాలుగు పురుషార్థములు. ఐనను వీటిలో మోక్షమే పరమప్పురుషార్గమని 

“మోక్ష ఎవసరమః పురుషార్థః"” అని శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. అనగా ఈ 

పురుషార్థములలో (శ్రేష్టమైనది మోక్షమే అని చెప్పుచున్నది. మోక్షమనగా 

నిత్యనిరతిశయసుఖముకన్న వేరుకాదు. ఇది నేను అను తనస్వరూ 

పముకంసె భిన్నముకాదని లోగడనే నిశ్చయించితిమి. ఐనను ఇట్టి 

స్వరూపసుఖము (పతివారికిన్నీ అనుభవము టో స్ఫురించుట లేదు. కాని 

(ప్రతివారిచేతనున్నూ కోరబడునదిగానే యున్నది. ఎవరినై నను నీకు 

నిత్యనిరతిశయ సుఖము కావలయునా? యని అడిగినయెడల వద్దని చెప్పువారు 

ఉండరు, కాని ఇందులో తాము పొందుచున్న విషయసుఖమే ఈ సుఖమను 

కొనువారలు కొందరు, మరికొందరు అట్టి సుఖము వేరేయున్నదని తెలిసినను 

దానిని పొందుట మనకు సాధ్యమా యనిన్నీ, సాధ్యమైననూ బహుశే శకరమ 

నిన్నీ సంశయించుదురు గాని ఇట్ట నిత్యనిరతిశయ సుఖమును 'ద్వేషించు 

వారుగాని, కోరనివారుగాని ఉండరు. ఈ సుఖము సర్వులచే కోరబడిన తన 

స్వరూపమే ఐయున్నను జీవుడు తన అనాద్యవిద్యా(పభావముచే (భాంతి 

యుతుడై దానిని గుర్ఫించలేక ఆభాస సుఖచ్చాపరుడై , సుఖమునకు బదులు 
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సాంసారిక దుఃఖములనే పొందుచున్నాడు. శాస్త్రము అనగా (శ్రుతి జీవ భాంతి 

నివారణార్థమై అనెకవిధములుగ తల్లి పిల్లవానికి బోధించు రీతిని వివి 

ధోపాయములను చెప్పి తిరిగి వాటిలో పొరపాటు పడునేమోయని తలచి 

చిట్టచివరకు పర్యవసానముగ “తత్త్వమసి” అను మహావాక్య బోధనతో 
ఆ సుఖస్వరూపుడవు నీవేను అని చెప్పుచున్నది. ఇంత ఆ ప్తతతో చెప్పిన 

వాక్యార్థ మును మనము గుర్వీశ్వరాను గహములతో వివేచన చేసికొని (శవణ 

మనన నిదిధ్యసనములు చేయుచు తన స్వస్వరూపమును తెరిసికొని దానిని 

అనుసంధానమును చెయుచుండవలయును. ఎందుకనగా ఎవరికై ననూ 

“స్వ” తనకంటె ఎక్కువ (ప్రీతిదాయకమెన వస్తువు లోకానుభవములో కన 

బడుటలేదు. [శుతికూడా “ఆత్మనస్తు కామాయ సర్వం (పియం భవతి అనగా 

తను అను తన్నపీతికొరకే సర్వము కోరబడుచున్నది. ఎవరు ఏ పనిని 

చేసినను దానిని తన పీతికొరకే చేయుచున్నాడు అని చెప్పుచున్నది. ఐనను 

ఈ [ప్రీతిని తనసత్యస్వరూపమును [గహించక తానుగాని తన దేహేం(దియా 

దులయందు నెను అను అభిమానిమై చేయుచున్నాడు. ఇచట విద్వాంసుడు 

రెండు విషయములను (గహించవలయును, తనకు ఈ అభిమానములు 

గలవా? ఒకానొక స్టితియందు అవిక లిగినను అవి యావశ్యకమా? వా _సవమా? 

తనస్వరూపమెట్టిది? అనియు, శాస్త్రము ఈ కనబడునది తానుకాదు అనిన్నీ, 

తానుక_ర్భృత్వభో_కృృత్వములు లేనివాడనిన్నీ, సర్వవ్యాపకుడనిన్నీ, సుఖస్వ 

రూపుడనియు చెప్పుచున్నదిగాన, దీనినిబట్టి విద్వాంసుడు (శుతియు క్త్యను 

భవములతో విచారణచేసి స్వ(ప్రయత్నముతో తానుఎవరు? తన స్వరూపమెట్టి దె 

యుండును? ఎట్లుండిన తనస్వరూపము (శుతివాక్యసమన్వయమునకు సరిపో 

గలదు? ఇట్లు సరిపడగల తనస్వరూపము తన శాస్త్రీయానుభవమునకు 

ఎట్లు సరిపోవుచున్నది? అని విషయనిర్థయములను తనస్వవిచారణచే చేసి 

గురువాక్యముననుసరించి నిశృ్చయించుకొనవలసియున్నది. ఇందుకుగాను 

మనమింతవరకు లోగడ చేసిన విచారణ, మరియు తనపామాణిక అనుభవము 

లను బట్టిచూచిన కరచరణాదివిశిష్టమెన యీ స్థూల దెహముగాని, మనోబుద్ది 
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చిత్సాహంకార పాణసంయుక్కమెన సూక్ష్మ దేహముగాని నేను అని అనుకొనుట 
సయుక్తికముగాను (ప్రామాణికముగాను గోచరించుటలేదుగదా? ఇట్టితరి 
తన శరీరములోని స్థూలసూక్ష్కుపా ధులను జ్ఞానపూర్వముగా వర్ణించిన శేషిం 

చునది సాకి, లేక _ప్రత్యగాత్మయని తెలుపబడుచున్న ఒకవస్తువు తప్ప 
మరియేమియు లేదుగాన ఇట్టి ప్రత్యగాత్మయే నేను అహం అని నిశ్చయించు 
కొని అదియే తనస్వరూపముగా తెలిసికొనుటకు తాను గుర్వీశ్వరాను గహ 
ములను పొంది చిత్తశుద్ధిని సంపాదించి తన వాస్తవలక్షణములను బాగుగా 

. గుుర్తించవలసి యున్నది. ఇట్లు గుర్తించినను ఒకసారి ఆ లక్షణములు 

తనవి అని తెలిసికొన్నను ఈ అనాద్యవిద్యాసంస్కారములచే వివిధ (భాంతి 

వాసనారూపముగా (వేచ్ల అతిలోతునకు (ప్రాకబడి యున్నవి. తను ఇప్పుడు 
అజ్ఞానమహావృక్షము పె యున్నాడు గనుక ఇట్టి మహావృక్షమును నిర్మూలన ము 

చేయుటకు ఎంత[పయత్నము కావలయునో మనము  ఊహించవలసి 

యున్నది. ఆకులనన్నింటిని తీసివేసిన కొమ్మచిగుర్చును. కొమ్మలనుగూడా 
నరికిన కొద్దికాలమునకు మొద్దు చిగిర్చి కొమ్మలు యథాప్రకారముగా 
నుద్భవించును. అతి ప్రయత్నముతో మొద్దును అనగా మొదలును భూమితో 
సమానముగ తీసివేసినను తిరిగి కొంతకాలమునకు బుతువు మారగనే 
వేళ్ల ప్రాక్ చిగిర్చి తిరిగివృక్షమగును. _ ఇట్లు కాకుండునట్లు చేయుటకు 
(వేళ్లు ఎంతలోతుగా నున్నవో అంతలోతుభూమిని (తవ్వి (వెళ్ళను పూర్తిగా 
పెళ్ల గించి దూరముగా తడిలేనిచోట పారవై చిన వృక్షము తిరిగి పెరగక 
నిర్మూలించబడునుగదా! ఇశ్తే ఈ యజ్ఞాన మహావృక్షమును సమూలముగా 
నిర్మూలించుటకు ప్రయత్నము కావలసియున్నది. ఆ (ప్రయత్నమే (శ్రవణ 
మనననిదిధ్యసనములు. అజ్ఞాన వృక్షనిర్మూలనకు ఇవియే ఆయుధములు. 

వీటినిగూడా ఒకరోజువాడి అనగా కొంతకాలము ఉపయోగించి వదలి 
వేసిన లాభముండదు. అందుకుగాను ఈ (శ్రవణ, మనన, నిదిధ్యసనములను 
నాయుధములను (ప్రారబ్ద పతిబంధనివృ త్తియై ఫలా వగతిపర్యంతము జిజ్ఞాసువు 

విసుగుచెందక అభ్యసించుచుండవలయును. ఈ యభ్యాసమే (బహ్మవిద్యాను 
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సంధానాభ్యాసము. కాని ఇట్లుచేయుటకు (ప్రాజ్ఞులకుకూడ దీనిమీద (పీతి 

నిశ్చయములు కలుగుట కష్టసాధ్యముగా నున్నది. ఇదియును అవిద్యా 

బలమే, విద్వాంసుడు ఈ అవిద్యాబలమును (గ్రహించి దాని నిర్మూలనకు 

శాస్రీయోపాయములతో యీ (పీతినిశ్చయములను తన తరణోపాయమునకు 
సంపాదించు కొనవలసియున్నది. తనస్వరూపమును శాస్త్రముచే (గహించి 

నను దానియందు (పితినిశ్చయములు బాగుగ కలుగకపోవుట అసహజ 

మైనదిగాని సహజమైనది కాదు. ఏలనన ఎట్టి వారికై నను ఇది నేను నాది 

అనుకొనినతరువాత సహజముగా (పీతి కలుగుచున్నది. కలుగకపోవుట 

అసహజము. దీనికి కారణము అవిద్యారూష(పతిబంధమనియెగదా మనము 

తలంచవలయును. ఆ (పతిబంధనివృ త్తికి (పయత్నించువాడే ముముకువు. 

ఇట్టి ముముక్షువు జాగరూకుడై (భమ (ప్రమాదములకు లోబడక సర్వదా తన 

సత్య స్వరూపమం దె లక్ష్యమునుంచుకొని ప్రారబ్దానుగతమైన తనకృత్యము 

లను నిరభిమానముతో నిర్వ_ర్రించుచుండవలయును. ఎట్లనగా ధనమార్షించ 
నిశ్చయించిన నటుడు ధనలాభమును కోరుతూ తన నటనకృత్యము 

లను జనరంజకముగా చేయుచూ అట్టి అభినయకాలములో తన శరీర్తే శము 

సకు ఓర్చి ధనమును సంపాదించునట్లు జిజ్ఞాసు తనపరమా భీష్టమెన స్వస్వరూ 

పానుభవ, సంపాదన నిమిత్తము (ప్రారబ్ధానుగత [క్రియలను సక్తతా 

రహితు డై జరుపుకొనుచూ తన అనుసంధానాభ్యాసములను తగిన యమ 

నియమములతో సర్వదా జరుపుచుండవలయును. ముముక్షువునకు పైన 

తెల్పినరితిన ఇట్టి స్వస్వరూపమందు ప్రీతి నిశ్నయములను సంపాదించు 

కొనుట యావశ్యకము గనుక సదా తన అనుభవమును శాస్త్రము అనగా 

(శుతివాక్యమునకు సమన్వయము చేసికొనుచు అభ్యాసమును జరుపుచుండ 

వలయును. ఇట్లు చేసిన తనకు తనసత్యస్వరూపమందు (ప్రీతి నిశ్నయములు 

(క్రమక్రమముగా కలుగుచుండును. ఈ ముముకుపు శాస్త్రజ్ఞానిలాగున 

(బహ్మ స్వరూపమును తెలిసికొని తెలిసికొన్నదానిని వదలక ఆ (బహ్మయే 

తాను అనగ నేను అని (శవణజ్ఞాన మా(త్రముతో తృప్తిచెందక, తన సత్య 
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స్వరూపానుభవమును సంపాదింపదలచినవాడు కావున ఒకసారి ఆ [బహ్మ 

నస్తువునేను ఇదియే వా స్తవము తక్కినదంతయు అసత్యము అని (గహించి 

ననూ తనస్వరూపము ఎప్పుడునూ క రృత్వ భో _కృృత్వములతో సంబంధించి 

నదికాదు అనిన్నీ ఐనను (ప్రారబ్ధవశమున ఇప్పుడు అంతఃకరణ విశిష్టుడుగా 

యుండుటచే అట్టి క_ర్చృత్వాదులు కొంతవరకై నను తప్పకుండుటను బట్టి అవి. 

కేవలము కర్పృత్వాది ఫలభోగమునకు కల్పితమైన తన అంతఃకరణ ధర్మ 

ములు మాత్రమే కాని తనకు సంబంధించినవిగా వని తనకు వీటితో ఎట్టిసంబం 

ధము లేదనిన్నీ తెలిసికొని తన పూర్వప్రారబ్దవిధినిబట్టి అనుభవించుచున్నా 

ననియు, తనకుసాక్షెత్తుగా క _ర్హృత్వాది సంబంధములు లేననియు నిశ్చయించి 

తెలుసుకొనవలయును, అట్టితరి తనసత్యస్వరూపమును సర్వదా సర్వాధిష్ఞాన, 

స్వ(ప్రకాశ, సర్వానర్పహిర్వా పక, సజాతీయ _ విజాతీయస్వగత భేద 

రహిత, నిత్యనిర్వికారాఖండ అసంగపరిపూర్ణ శుద్ద వై తన్యమని అనుసం 

ధానమును చయుచుండవలయును. ఈ ముముక్షువు తన స్వరూపమిట్రిదని 

(గహించినవాడుగాన తనుగాని యీదృశ్యము నేనని (గహించి కర్ర్పృుత్వాభి 

మానములను పొందుట ఎంత భమయో గుర్రించవలయును. మూఢుడు 

కూడా (భమయుతుడె యున్నను తాను అను నెను వస్తువునే అన్నిటికన్నను 

అధికముగా (పేమించుచుండునుగదా. అట్టితరి విద్వాంసుడు తనసత్యస్వరూ 

పమును ఎన్నటికిన్ ఎట్టిఅవస్టయందును (భమయుతుడై మరవకూడదు. ఈ 

అనుసంధానములో ముముతువునకు పరమాశ్యాక మేమన, అహం అను 

(ప్రతీతిలో తనవా స్తవ సత్యస్వరూపమును (గహించుటయే. ఇదిరహస్యము. ఎందు 

చేతననగా ఈ లోకములో ముముక్షువునకున్నూ తదితర సర్వులకున్నూ నేను 

అను ఒక (ప్రతీతిమీదనే బంధమోక్షము లాధారపడియున్నవి. ఈ నేను అను 

దానిని అవా స్తవముగా (గహించి అనుభవమును పొందువాడు బద్దుడగు 

చున్నాడు. _అనుభవింపబడు ఈసర్వ దృశ్యము వా_స్తవమను (భాంతిచేతనే 

అందరకును దుఃఖ క్తేశము లధికముగా గలుగుచున్నవి. ఎట్టనిన మనకు 

కలుగుచున్న స్వప్నద్శృశళ్యముల యందును, శి చలనచిత్ర దృశ్యముల 
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యందును కలుగుచున్న దృశ్యములు మనలకు కేవల తాత్కాలిక అల్చవికార 

హాతువులగుచున్నను అసత్య బుద్ది నిశృయముతో వాటిని అప్పుడే మరచి అవి 

వా_స్తవములు కావను దృఢజ్ఞానమువల్ల ఆ దుఃఖక్తే శములను మనము పొం 
దుట లేదుగదా £ అస్పే విద్వాంసుడు కూడా నేను నాది అని వ్యవహరిం 

చియు అహాం|(పత్యయము సత్య మెనది కాదనిస్నీ ఇందు సత్యజ్హానానంద 

లక్షణముచే తెలియబడు చిత్వ్వరూపము అనునదియే తన సత్యవా_స్తవ 

స్వరూపమైనది అని బాగుగా శుంతియు క్యనుభవ పరిశీలకుడై (గ్రహించిన 
యడల ఈ వ్యావహారికానుభవములో గోచరించుచున్న అహం నేను అను (పతీతి 

యున్నూ ఈ సర్వద్భ శ్యమున్నూ స్వప్న చలనచి(త దృశ్యములు లాగున వాస్త 

వము కాదని నిశ్న్చయమునకు రాగలడు. ఇట్టి దృశ్యమును అసత్యముగా 

తెలిసికొన్నవాడై నను (ప్రారబ్దానుసారము కర్మానుభూతి తప్పకపోయినను 

దానియొక్క దుఃఖన్హ శాదులను తాత్కాలికముగా ఆపాతత:ః పొందువాడగును. 

తన జ్ఞానబలముచే ఎల్లప్పుడును తనవా_స్తవిక అహం నేను అను అనుభూతిని 

సత్య జ్ఞానానందలక్షణములతో సదా అనుసంధానము చెయుచుండిన కాల 

కమమున (పారష్ద(ప్రతిబంధాంతమున తాను సద్వస్తుస్వరూపుడే అగును, 

అనగా (బ్రహ్మ. “బహ్మ విద్బహ్మావభవతి" గాన ఆస్వరూపమునే తాను 

అని తెలుసుకొనును. 

సంకల్పసామర్హ్వ నిరూపణ 

“మన ఏవ మనుష్యాణాం కారణం బంధమోక్షయోః” అనగా జీవుని 

బంధమోకశక్షములకు మనస్సుయే కారణమని వచనము తెలుపుచున్నది. ఇది 

గాకను సంకల్పమనస్సు ద్యశ్యసంసారమనియు, నిస్పంకల్ప మనస్సుయే 
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(బహ్మ--మోక్షము అని వసిష్ట వచనము “సంకల్ప ఏవ సంసారః నిస్పం 

కల్పోహి ముక్తతా” అని తెలుపుచున్నది. ఇచట నిస్పంకల్ప మనగా జడత్వ 

ముగానుండుట యని గాదు. కాని మనస్పుయొక్క దృశ్య విషయాను 

సంధానములు మాని (అనగా నిరోధించి సత్యస్వరూవానుసంధానమును 

చెయుచుండుటయే నిస్పంకల్పమని (గహించవలయును. గాన యీ _బహ్మ 

విద్యానుసంధాన మనగా తన వాస్తవ స్వరూపమును గురించి పునఃపునః చేయు 

అభ్యాసమెగాని వేరుకాదు. ఇట్టిది మనః కార్యముగాని కాయికము గాదు, 
కాని సహకరించును. సంకల్పమనగా తాను అనుకొనుట. ఇట్లు తిరిగి, తిరిగి 

చేయు సంకల్పములే వాసనారూపముగ కాలాంతరమందు గాని సంకల్ప 

తీ(వత చేత శీ ఘకాలములోగాని సద్యఃకాలమందుగాని కూడ కార్యకారులగు 

చున్నవి. మనకు కలుగుచున్న స్వప్న్మ్పపంచమంతయు మనలయొక్క 

వాసనాబలముచె యొకానొకప్పుడు చేసిన సంకల్పఫలములే నిద్రావస్టయందు 

తన ధీకల్పితములై తన చేతనే అనుభవింపబడుచున్నవిగాని యొకని స్వస్నము 

మరియొకనికి గోచరమగుట లేదు. దినినిబట్టి సామాన్యముగ యే జీవుని సంక 

ల్పములు యా జీవునికే ఫలము నిచ్చుచుండునని (గహించవచ్చును. ఇట్లు 

స్వసంకల్ప బలముచే కల్పితములై మనలకు కలుగుచున్న కేవలధీ కార్యములై న 

స్వప్నాదులు గూడ కార్యకారులుగా యగుచున్నవి. యెట్రన కలగాంచినవాడు 

జా(గద్దశ పొందిన తరువాత కూడ క్షణకాలమైనను తన స్వన్నముచే కలిగిన 

భయకంపాదులు యీ దేహముతో ననుభవించుచున్నాడు. ఇది యందరికిన్నీ 

ఆనుభవములోనిదే_ఇ కే స్వస్నమువల్ల యింద్రియ స్మృ.లనాదులు కలుగు 
చున్న విషయము బహుజనానుభవమే. ఇంకను వారి, వారికి యిష్టమెన 

ఆనమ్లాది రుచులనుగాని ఫలములనుగాని అనుసంధించగనే వారినోట నీరు 

కారును. అనగా యిట్టి స్టితి వారి, వారి కావ స్తువు యందుండు (పీతిబలము 

లను బట్టి యుండును. దినినే జనులు లోకములో “అది చూడగనే నా నోట 

నీళ్ళూరిన వనిగాని” “చూచుటకు నీళ్ళారునట్లున్నదని” గాని అనుచుందురు. 

ఇది గాక [భమర కీటకన్యాయ మొకటి అందరకును తెలిసినదియే. 
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ఇంకను యువకులకు జా(గద్దశలోకూడ వారి దుస్పంకల్పముల వలన 

కలుగు మనోవికారములచెతగూడ స్టలనాదులు కలుగుచుండుననియు, యింకను 

కొన్ని వ్యాధులకు మనః _కైేశములతో కలుగు సంకల్పములుకూడ కారణముగ 

నుండునని వై ద్యాభిపాయము కనబడుచున్నది. దీనిని (గహించి కొన్ని 

చికిత్సలందు అధునికులై న ఘనవై ద్యులు వారి చికిత్చులకు (Patients) 

మానసిక చికిత్సయెన సుఖానుసంధానమును అనగా (autosuggetion) 

అనిన “నేను సుఖముగా నున్నాను_నాకేమియు జబ్బులేదు-పోయినది-నాకే 

మియు భయములేదు” అను మొదలగు స్వసుఖస్మరణ వాక్యములను అను 

కొనుచుండమని చెప్పుచు డాక్టర్లుకూడ “నీకు జబ్బు పోయినది-నీ కెందుకు 
భయము _నీవు జబ్బును గురించి ఆలోచించ వద్దు - త్వరలో మామూలు స్టీతి 

పొందుదువు అని చెప్పుచు నిమి త్త మా(తముగా వ్యాధి నిర్మూలనకు తాత్కా 

లిక జొషధముల నిచ్చుచున్నారు. అనగా యిది అంతయు రోగియొక్క 

మానసిక స్థితిని చక్క_బరచుటకే గదా, 

మనలకు యీ (బహ్మా విద్యానుసంధానము గూడ యిటువంటి'దే. ఇది 

మహాభయనివర్తక రసాయనము_రోగభయము  తాత్కా-లికము గనుక 

తాత్కాలిక చికిత్స సరిపడుచున్నది, గాని మనలకు మాయా మూలక మెన 

మహాభయము అనాదిగా ఆవరించి యున్నది. గనుక దీర్షకాలము (బహ్మ 

విద్యానుసంధానమను యీ స్వస్వరూవానుసంధానము (శ ద్దాపరుల్లై యాచరించిన 

గాని యీ సంసారవ్యాధి నివృ_కత్తియె నిత్యసుఖమును పొందజాలడు. 

గాన వివేకులు దీనిని బాగుగ (గ్రహించి కేవల సంకల్ప అవృ త్తిరూప 
మెన యీ స్వస్వరూవానుసంధానమను రసాయన (ప్రక్రియను వారి, వారి 

నిత్య నిరతిశయ సుఖ(ప్రాప్తికాములై యాచరించు మహానీయులరు మోక్ష 

సుఖము కరతలామలకము కాగలదు. 
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లోగడ జగ్మున్మిధ్యాత్వ నిరూపణమందు ఈ (ప్రపంచము (త్రికాలముల 
యందు లేనిది గాన బాధితమగుచున్నదని నిశ్చయింపబడియున్నది, ఐనను 
ముముకువునకు చిత్త (పశాంతికిని, అద్వైత సిద్ధా వదా ర్య సిద్దికిని లోకాను 

భవము అడ్డువచ్చుచున్నది గాన దీనిని (శ్రుతి యు _క్యనుభవములతో పునః 
పునః వివేచనజేసి యీ సర్వదృశ్యానుభవములు వా స్పవములు కావనిన్నీ, 
కాని యీ అనుభవములు దృఢవాసనా మూలకములై న (భాంతి మా(తముల 
నిన్ని తెలిసికొని నిశృయమును పొందుట అవసరముగ నున్నది. 

భిన్నభిన్నముగ కనబడు దృశ్యమంతయును లేనిది మా(తమే. 
ఉన్న పరమా ర్థసత్యము సర్వదా ఒక్కటియు. ఇది యెప్పటికిని ఎవ్విధము 
గను మారునది కాదు. దీనినే“ఏకమేవాద్వితీయం (బహ్మ” “మాయా 
మాత్రమిదం ద్వైత మద్ద్వ్వెతంపరమార్థత అనువాక్యములు తెలుపు 
చున్నవి. “శతమాతృ సమా (కుతిః” ఇత్యాది వ్యవహారములచే (శుతి నూరు 
మంది తల్లులతో సమానమని తెలియుచున్నది. తల్లి సదా పిల్లల కేమసౌఖ్య 
ములనే కోరునుగాని తదితరమును కోరదు గనుక అట్టి (శతి రూపములగు 
వాఠక్యములను ముముక్షువు విధిగానమ్మి వాటి యర్హములను (గహొంచవలెను, 

ఈ దృశ్యానుభవములలో గూడ  సత్యాసత్యములను వివేచనజేసి 
వాస్తవమును (గ్రహించవలెను. వా_్తవమన్నను సత్యమన్నను ఒక్కటియే. 
అవా_స్తవమన్నను అసత్యమన్నను ఒక్కటియే. సత్యపదము మా(తము 
రెండర్థములలో వాడుచున్నారు. వ్యావహారిక సత్యమని పారమార్ధిక సత్య 
మనియు. కాని వాస్తవ సత్యమనునది ఎల్లప్పుడును ఒక్కటిగా నేయుండును 
గాని రెండు సత్యములుండుటకు వీలులేదు. అసత్యములు మాత్రము ఎన్ని 
మైన నుండవచ్చును. కనుక _పెనుదాహరించిన రెండు సత్యములలో 
నొక్కటియే సత్యమై యుండవలయును గాని, రెండున్ను సత్యమనుటకు 
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వీలులేదు. ఆ యొక్కటియు నెద్దియను నిర్హయమును మనలకు తల్లియైన 

శతి మాతయే నిశ్చయించి (బహ్మా ఒక్కటియే సత్యము, తదితర మేదియు 

కాదు అని స్పష్టముగ చెస్సుచున్నది. ఐనను రండవదిన్ని మాయబంగా 

రమువంటిదిన్నియైన ఈ వ్యవహార సత్యమునే మన మా శయించి నమ్మి 

లోకానుభవమును పొందుచు సుఖదుఃఖముల ననుభవించుచున్నాము. ఇట్లు 

మనకు సుఖదుఃఖములను కలిగించుచు మనచే సాధనములుగ (గహింపబడు 

చున్న రాగద్వేషములు, శ్యతుత్వమి[ తత్వములు, బంధువిరోధములు, ఇష్టా 

నిష్టములు, క్తేశాక్సే శములు, (పియాపియములు, కామకోధములు మొద 
లగుని సర్వద్వంద్వములు వా_స్తవములా ? లేక మనచే కల్పితములా ? అని 

వివేచన జేయగా ఈ ద్వంద్వానుభవము లన్నియు మన మానసికవాసనల 
ననుసరించి కలుగుచున్న వేగాని వ స్తుస్వభావమును బట్ట కలుగుట లేదని 

నిశృయమగును. 

ఇచే 'దేశకాలాదులు, నామరూపములు గూడ కల్పితములే. ఎట్ల న 

ఈ విషయము (క్రింది సంగహనిరాపణచే (ధువమగును. ఒక్క పురువుడే 
శత్రువు, మిత్రుడు, ప్రియుడు, అపియుడుగాను (గహించువ్య క్తి భేదము 
చేతను, కాలభేదము చేతను వ్యవహరింసబడుచున్నాడు గాని ఆ పురుషుని 
స్వరూపము మా(త్రము మారుటలేదు. అనగా వస్తువునందు మార్చేమియును 
లేదు. ఇషి ఒక స్త్రీయే నానారూపములచే వ్యవహరింపబడుచున్నది. ఒకే 
అహారపదార్థము కొందరికి ఇష్టమైనదిన్ని, మరి కొందరి కనిష్టమెనదిన్నీ 
అగుచున్నది. ఒకవ స్తువు ఒకే పురుషునకు ఒకేకాలములో (పియము, మరి 
యొక కాలములో అ(ప్రియముగూడ నగుచున్నది. ఒకే మృగము కొంద 
రికి సాధకముగను, మరికొందరికి బాధకముగను ఇతరుల కుదాసీనముగను 
అనుభవగోచరమగుచున్నది. ఇ'క్తే ఒకే వస్తువు ఏకకాలమందును, భిన్న 
భిన్నకాలములందును గూడ (ప్రేత్య్మపీత్యు పేక్షలను కలిగించుచున్న ది. 

ఇస సూర్యచంద్ర (పసారములును, పంచభూతములును, అనుకూల (పతి 
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కూలభావములతో అనుభవింపబడుచు సుఖదుఃఖములకు హతువులగుచున్నవి. 

ఇర్రై బంధుత్వవిరోధిత్వములు ఒకే వ్య క్తియందు కల్పితముళై యనుభవింప 

బడుచున్నది. చేశకాలములు గూడ నెల్రప్పుడు నొక్కటిగనేయున్నను భిన్న 

భిన్నాంత ౩కరణ ధర్మములనుబట్టి వీటియందును అనుకూల [పతికూలభావము 

లేర్పడుచున్నవి. ఇదే విధముగ నామరూపములున్ను మనః కల్పితములుగ 

నున్నవి. 

ఈ విమర్మయంతయును విపులముగ ఉదాహరణపూర్వకముగ నిరూ 

పణ జేయుటకు ఒక్కొక్క నిరూపణకే ఒక్కొక్క అథ్యాయము కావలసి 

యుండును. కాన (గ్రంథవి_స్తరమగునను భీతిచేతను, అట్టి విమర్శరహితుల కీ 

విషయ(ప్రయోజనము కలుగదుగావున ఇచట సంగహముగ తెలుపుటయైనది. 

. ఈ విషయమై నిరూపణము సయుకికముగ వెదాన్త పంచదశి మొదలగు 

(గంథరాజములలో వినారముగ జేయబడియున్నందున నిచట సారనం(గహ 

ముగ తెలుపబడినదని (గహాంప (వార్ధన. 

ఇట్లు 2కే వస్తువుయొక్క_ అనుభవమువల్ల భిన్నభిన్న కాలముల 

యందు భిన్నభిన్న వ్యక్తులు భిన్నభిన్న సుఖదుఃఖాదులను పొందుచున్నారు. 

ఇ్తై సమస్త పదార్థములందు సమ _స్తజీవులకు అనుభవము కలుగుచున్నది. 

ఇట్టి సుఖదుఃఖముల నిచ్చు సామర్ధ్య మీ వనస్తువులయందు కలదా? లేక అనుభ 

వించువారియందు కలదా ? అని బాగుగ విమర్శించినయడల ఈ సుఖదుఃఖ 

ములు విషయముల ననుభవించువారియందు కనబడుచున్నవిగాని వస్తుస్వరూ 

పములలో మార్పు కనిపించుటలేదు. అవి సర్వదా ఒక్కటిగా తెలియబడు 

చున్నవి. దృశ్యవస్తువులయందు ఇట్టి మార్పులు లేనిచో వీటిని అనుభవించు 

జీవులకుమా(త్రము తమతమ భావముచే సుఖదుఃభాది భేదము లెట్లు కలుగు 

చున్నవి ౩? అన్నుసళ్నగు శాస్త్రము ఈ సుఖదుఃకానుభవములన్నియు జీవుల 

యందుండు అనాదివాసనావశమున కలుగుచున్నవనియు ఈ వాసనలు వారు 

వారు అనగా ఆ జీవులు జన్మపరంపరగ _ జేసిన _పుణ్యపాపకర్మఫలానుభవ 
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సంస్కా-రముచే జీవులయందుండి జననాదిమరణపర్యంతము సుఖదుఃఖ 

ములను కలిగించుచున్నవనియు ఈ వాసనలచేతనే దృశ్యవ_స్వ్వనుభవముల 

మూలకముగ నీ సుఖదుఃఖములను జీవుడు ఫొందుచున్నాడని తెలుపుచున్నది. 

కాన దీనిని గురించి విచారణమావశ్యకము, 

ఏిండాండ బహోండ వివెచన 
pes 

ముముకువు తనకు యిప్పుడు అనుభవమువల్ల తెలియుచున్న అహం 

నేను అను పిండాండము ( Microcosm ) ఇదం (ప్రపంచము అను 

(బహ్మోండము( Microcosm ) ఈ రెండును ఒకటియా, లేక రెండును 

వేరువేరుగా (ప్రత్యేకముగ నున్నవా యని నిశ్చయించి తెలుసు కొనవలసిన 

యావశ్యకత కనబడుచున్నది. ఏలనన తన అనుభవములో (పతే 

కము రెండుగా తెలియబడుచున్నవి. గాని శ్రుతి ““'సర్వంఖల్వీదం 

(బహ్మ"” “నేహ నానా స్త్రి కించన” సర్వమును (బహ్మయే, తదితర మేమియు 

లేదని అన్వయ వ్యతిరేకములతో నిర్షిష్టముగా తెలుపుచున్నది... అద్వైత 
సిద్ధాంతమందు యెంత వెదకి చూచినను అఖండ సత్సదార్థ మొక్కటి తస్ప 

తదితరమేమియును లేదు. కాని అనుభవములో భిన్నముగా కనబడు 
చున్నది. ఇట్రగపడుచూ కలుగుచున్న పిండాండ (బహాండ యనుభవములు 

యొక్క-టియేనా, లేక రెండు, రెండుభిన్నములుగా నున్నవా -___ ఏది 
వాస్తవము అని అదె షత సిద్దాంతము ననుసరించి (శ్రుతి, యుక్తి, అనుభవ 

వివేచనలతో తెలుసుకొనవలసి యున్నది. 

పై తెలిపిన (శుతి వచనముల వల్లను యింఠనూ “మాయామా।త్ర 

మిదం దై పతం అదె తం పరమార్థత ౩” 'విద్దిదం సర్వం (బహ్మ . "లబ హ్మై వేదం 

విశ్వమిదం వరిష్టం” అను అనేక (శుతివచనములను బట్టిన్నీ, “భాంతి 



132 (బహ్మవిద్యానుసన్దాన దర్పణం 

మా(త్రమిదం విద్వన్ విశ్వంబహ్మణి కల్పితం” అను మొదలుగాగల 

శంకరభగవద్వచ నములను బట్టిన్నీ, ఇదం అని తెలియబడుచున్న యీ సర్వదృ 

శ్యము అనగా (బహ్మాండమంతయూ కల్పితముగానున్నదని నిశ్చయ మగు 

చున్నది. ఇవే అహం అను (ప్రతీతిలో విషయమగు శరీరము అనగా 
పిండాండమును గురించి విచారించిననూ పె నుదహరించిన (శుతివాక్య 

ములను బట్టియ సర్వం అను శబ్దమునుబట్టి యీ పిండాండరూపమున నున్న 

జీవుడు గూడ అందులోనివాడే యగుచున్నాడు. 

ఇంకను; శో శుద్దాత్మని చిన్మా(శే కూట నై (పత్యగాత్మని [భాంత్యా! 

కల్పితమిహ జీవత్వం సన్నిధి దోషాదహంకా రస్య॥ 

శో జపాకుసుమ సాన్నిధ్యా (ద్ర_క్షత్వం స్పటికేయథా।! 

తదహాంకార నాన్నిధ్యా జవత్వం (పత్యగాత్మని॥ 

(పత్యగాత్మయెన కూటస్లచిన్మా(తునియందు అనగా ఆ (బహ్మ 

యందే జీవత్వముతోకూడిన పిండాండము కల్పితమాతముగ నున్నదని 

శంకర భగవత్పాదుల వచనములవల్లగూడ తెలియుచున్నది. ఈ వై 
(శుత్యాది వచనములనుబట్ట చూచిన మనలకు యీ రెండుగా  తెలియబడు 

చున్న పిండాండ (బహ్మోాండములు రెండునూ (భాంతియును, యొకే కారణ 

మువల్ల ఏకాధిక్టానమైన యొక్క- (బ్రహ్మా పదార్హమునందే వివర కల్పిత 

ముగా తోచుచున్నవని స్పష్టమగుచున్నది. అయిననూ వ్యవహారమునకు 

వీటిని రెంటినీ విడివిడిగా (గహించిననూ యీ పిండాండ [(బహ్మాండములు 

రెండునూ ఒక్కటియైన అధిష్టానమునందు ఒకే కారణముచే కలుగుచున్నవి 
గాన యీ రెండునూ (భాంతి కార్యముల్లై పరమార్ధతః యొక్కటిగానే 

యుండవలయును గాని రెండునూ రెండుగా యుండుటకు వీలులేదని యు క్తి 

చేగూడ పై వాక్యముల విచారణవలన నిశ్చయమగుచున్నది, అయిననూ 

యిచట యొక శంక కలుగవచ్చును. అది ఏది యనిన వేదమే [బహ్మాండ 
మైన యీ సృష్టినంతయూ యొక (క్రమముగా చెప్పుచున్నది. వేదము అస 
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త్యము చెప్పదుగదా. ఉన్నదానినే గదా చెప్పును. లేనిది ఎట్లు చెప్పును. 

అని సంశయించవచ్చును. కాని యిట్టే సంశయమునకు అవకాశములేదు. 

ఏలనన బోధకుగాను చెప్పునదంతయూ యొల్లప్పుడునూ _ వా _స్తవముగానే 

యుండవలయునను నియమము లేదు. బోధకుగాను చెప్పునప్పుడు కథను 

యొక (క్రమముననే గదా చెప్పుదురు. ఇదిగాకనూ (భాంతి, భయాదుల 
వల్ల కలుగు దృళ్యానుభవములన్నియూ అఆవా_స్తవములు కల్పితములూ 

యగును. అయిననూ అట్లివానిని అనగా యొకనికి కలిగిన యనుభవమును 

గురించి మరియొకనికి తెలియజెప్సున ప్పుడు ఒక పద్దతిన అనగా యొక (క్రమ 

మునగదా చెప్పును. ఇంకనూ ఎవ్నరెననూ పొరబడినవాడుగాని (భాంతు 

డు) భయపడినవాడుగాని తనకు రాత్రి చీకటిలో ఒక మనిషి కనుబడినా 

డనియు, వాడు ఆజానుబాహువు, ఎఅికళ్ల తోను పెద్దగడ్డముతో నున్నాడ 

నియు, వాని చేతిలో కత్తి యన్నదనియు, దూరముగా కనుపడినాడనియు, 

నేను చాలా భయపడితిననియు, మొదలుగాగల తన  అనుభవములను 

చెప్పునప్పుడు యీ లక్షణములన్ని యూ [క్రమము ననుసరించియే గదా చెప్పి- 

నేనచటికి దీపసహాయముతో వెళ్లగా అచట యెవరునూ లేరు, అనియే గదా 

చెప్పును. అనే వేదము జీవుని అనాది అవిద్యా (భాంతులచే కలుగుచున్న 

యీ (బహాండమునంతయూ అనేక విధము లవర్థి ంచి, తుదకు ఇట్లు. కనబడ్తు 

చున్న అనుభవింసబడునదంత యూ జీవ భాంతియేకాని వేరేదియును లేదు. 

వాస్తవముగా నున్నది _బహ్మాపదార్హ మొక్క_టియే తదితరమంతయూ (భ్రాంతి 

అనగా వాస్త్రవముగాలెనిది, కల్పితము, అసత్యము, అని వేదము చెప్పు 

చున్నదే కాని యా (బహ్మాండమంతయూ నిజమని చెప్పుట యిందెంతమా 

(తము వేద తాత్పర్యము కాదు. 

ఇంకనూ యీ పిండాండ బహ్మోాండములను గురించి మన యనుభవ 

ముచె విచారించిననూ యీ రెండునూ పరమార్ధ్హతః యొక్కటియేయని 

బుజువగుచున్నది. ఎట్లన జీవుడు తనకు (బహ్మాండములో కలుగుచున్న 

దృశ్యానుభవములే తన పిండాండమందు స్వవ్నానుభవములు పొందుచు 
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న్నాడు. తను నిద్రించిన పరిమిత కాలములో పరిమిత దేశమందు అపరి 

మిత దృశ్య -_-- కాలముల యనుభవములను పొందుచున్నాడుగదా. ఇట్టి 

దృుశ్యానుభవములలో హర్షమోదములను భయకంపాదులను స్వప్నకాలమందు 

హొందుచూ మెలకువ కలిగినతరువాత కూడ క్షణకాలమాయనుభవమును 

పొందుచున్నాడుగదా. (బహ్మాండములో నున్న యీ వస్తు సముదా 

యము తనపిండాండములోని _ కెట్టువచ్చినదని విచారించిన, జా(గద్దశలో 

తనకు (బహ్మాండానుభవములు కలుచున్నట్టుగనె, నిద్రయందు 

గూడ తనకు కలుగుచున్నవి. ఎట్లు కలుగుచున్నవనిన జా(గతలో తనకు 

యెప్పుడై ననూ యే కాలమం డై ననూ (బహ్మాండమందు కలుగుచున్న 

దృశ్యాను భవములే స్వప్నదశయందు తనపిండాండముతో చూచుచున్నాడు 

గదా. ఈ రెంటికినీ ధీ కల్పనయే యగుచున్నది. ఇట్టి బుద్ధియనునదే 

కల్పితముగాన దీనివలన కలుగుచున్న పిండాండ (బహ్మాండములు కూడ 

కల్చితములె పరమార్థతః యొక్కటియే యగును. గనుక పిండాండములో 

మాయా (ప్రభావమువల్ల జీవుని అనాది అవిద్యా వాసనా సంస్కారములతో 

నున్న పదార్ధములే బాహ్యామందు (బహాండములో కనబడుచు జీవునిచే 

అనుభవింపబడుచున్న వి. మైన తెల్పినయటుల జీవులకు పిండాండములోని 

పదార్థము లే (బ్రహ్మాండములో కనబడుచుండును. [బహ్మోండములో కనబడు 

యనుభవములే  పిండాండములోనుండి, స్వప్నదశలో కనబడు 

చుండును. కాన యివి రెండునూ కల్పితములై వ్యవహార మందున్ననూ 

పరమార్థతః రెండు కౌజాలవు. కొన్ని పురాణాదులలో గూడ _బహ్మాండ 

ములోనున్న పుణ్యనదిక్షేతాది దేవతాస్వరూపములు మొదలుగా గలవనియూ 

జీవుని పిండాండమందుగూడ నున్నట్లు తెలుపుచున్నవి. కాన యీ పిండాండ 

(బహాండములు రెండునూ కల్పితములనిన్నీ, మిథ్యయనిన్నీ వీటి స్వరూప 

మును ముముక్షువు బాగుగ (గహించి పరమార్థత ః యీ రెండునూ యొక్క 

టియెనని తెలుసుకొనుట యావశ్యకము. 



దుఃఖసివృత్తి నిరూపణ 

లోకములో సాధారణముగ కలిమివలన సుఖమును, లేమివలన 

దుఃఖమును జీవులు పొందుచుందురు. మనలకు కలిమిలేములు కావడికుం 

డలవంటివని లోకమున (ప్రసిద్ద సామెత యున్నది. అనగా ఈ కలిమి 

లేములు ఎటు మారినను మారవచ్చును. అవి శా శ్వతములు కావు, ఇట్లు 

కలుగుచున్న సుఖదుఃఖములు మనలకు వాసనాబలముచే అనుకూల (పతికూల 

జ్రానమువలన కలుగుచున్నవి. గాన అవి వాాస్తవములు గావు. ఈ 
రెండును జీవకల్పితములు. ఆగంతుకములున్ను, వా_స్తవతః తన 

సుఖము స్వస్వరూపమె యైనను అట్టి యథార్దస్వరూపమును మరచి తన 

బీవత్వకల్పనచే కలుగుచున్న యీ సుఖమును విషయములనుండి ఆభాసగా 

పొందుటచే ఇట్టి సుఖములు నశ్యములగుచున్నవి, గాన వా_స్తవసుఖములు 

గావు, దుఃఖము ఎట్టిదై నను సర్వదా ఆగంతుకమే. ఇట్టి ఆగంతుకమైన 

సుఖదుఃఖములను, వాసనాబలముచె కలుగుచున్న సంకల్పములనూ, సర్వ 

(పయత్నములచె త్యజించగా కొంతకాలమునకు అభ్యాసబలముచే మనస్సు 

సంకల్పరహితమై (బహ్మైక్యాగమగును. ఇట్టి సంకల్పరహిత మనస్కు-లైన 

మహనీయుల సుఖ(పకా శములను వసిష్టభగవానులు 

ళో నత థాభాతి పూర్ణ న్లు ర్నపూర్ణ కీరసాగరః | 

నలక్ష్మ్మీ వదనంకా_న్తం సృహాహీనం యథామనః ॥ 

అనగా సంకల్పరహితమైన మనస్సు (ప్రకాశించునట్లు పూర్జ్మ చంద్రుడు 

గాని పొంగిన పాల సము. దముగాని, లక్ష్మీముఖముగాని ఏవియు (పకాశిం 

చవు. అని చెప్పుచున్నారు. ముముక్షువు ఈ వాసనలను బాగుగా గుర్తెరిగి 

వివేచనజేసి ఇవి తనకు సంబంధించినవి కావనిన్నీ లోగడ అజ్ఞానకాలముతో 

సంపాదింపబడినవిగాన ఇప్పుడు (బ్రారబ్దరూపమున అవి వచ్చుచున్నవి 

గాని తను ఇప్పుడు వాస్తవమైన తనస్వరూపమును (గ్రహించినవాడగుటచే 
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అట్ట వాసనలు తనకు సంబందించినవి కావనిన్నీ, "కేవల అన్వఃక రణధర్మ 

ములనిన్నీ, ఇటి కలిమిలేములవల కలుగుచున్న హారకే శములను తాను 
2కి (ae) Sag) 

పొందనక్కరలేదని తెలుసుకొన వలెను. (ప్రారజ్ఞానుసారము కాలము గడుపు 

మహనీయులకు కావలసినదేమియు నుండదు. ఇపుడు తను స్వస్వరూపలక్ష 

ణములను (గ్రహించి తెలుసుకొనినవాడుగొన నిష్కాముడు. నిష్కామునికి 

కోరదగిన దేమియుండును : ఈ స్టితినే_ 

ఆత్మానంచేద్వి జానీయాదయమస్మీతి పూరుషః । 

కిమిచ్చన్కస్యకామాయ శరీరమను సంజ్వరేత్ ॥ 

అనగా నేనే పరమాత్మనని పురుషుడు ఆత్మస్వరూపమును తెలిసి 

కొన్నయశల దేనినిపొందుబకు, ఏకోరికచేత శరీరశ్తేశమును పొందవల 

యును ? అని పై వాక్యము చెప్పుచున్నది. ఇట్లు తెలుసుకొనుటకు ఆభాస 

జీవుడు తన అహంకారమును త్యజించి తన సత్యస్వరూపమైన (ప్రత్యగాత్మ 

స్వరూపమును బాగుగావిచారించి తెలుసుకొనవలయును. ఈ కల్పితమైన 

నేను అను అహంకారాదులు వా స్తవతః జడములై నప్పటికిన్ని ఇది (ప్రత్య 

గాత్మకు అతిసన్ని హిత మె స్వచ్చ మె ఉన్నందున అన్యోన్యారోపణము వచ్చి 

నది. మనకు వాటి వివేచనసామర్హ్యము లేనందున ఈ సత్యానృతములు 
రెండుస్నూ ఒక్కటిగానే తోచినవి. దానికి దృష్టాంతము, జపాకుసుమ 

సాన్నిధ్యముచే ర క్రతను పొందిన సృటికమే. చూచువారికి ఈ సృటికము 

కూడ ఎరుపువర్ణ ముగానే గానవచ్చుచున్నది. కాన ఈ సృటికమును జపా 

కుసుమ సాన్నిధ్యమునుండి విడదీసినంతనే వేర్ముపయత్నములేక స్ఫటికము 

తన సహజ స్లాచ్చక్వేత (ప్రకాశమునుపొందుచున్నది. ఈ (ప్రకాశమునకు 

వేరుయత్నము అవసరము లేదు. దీనినే... 

శో జపాకుసుమ సాన్నిధ్యా (దక్కత్వం స్పటికేయథా | 

తదహంకార సాన్నిధ్యా జవత్వం (ప్రత్యగాత్మని [| 
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అనగా జపాకుసుమసన్నిధివలన స్పటికమందు రక్తత్వము వచ్చి 

నట్లు అహంకారసాన్నిధ్యముచే |ప్రత్యగాత్మ్యయందు జీవత్యము కలిగినది. 

అని శంకరభగవద్వాచసము తెలుపుచున్నది. గాన జీవవ్యవహారమే (భమ, 

ఈ యహంకారము ఆత్మకు నాంసారికావస్టయం దు సర్వదా అతికియుండుటచే 

దీనిస్వభా వము, ఆత్మస్వఖావము, విడివిడిగా (గహింపబడక పోవుటవలన 

ఈ అహం అనువాడే జీవుడని (భ్రాంతికల్పితమైన వ్యవహారము మనకు 

కలుగుచున్నది. వాస్తవముగా ఈ యాత్మ కుద్ధసత స్వరూపుడు. ఈయనకు 
బీవత్యముతో ఎంతమా(తము సంబంధము లేదు. వా_స్తవతః ఈ (ప్రత్యగాత్మ 

జీవులకు భేదములేదనుట యథార్థ మై నను (భాంతియున్నంత కాలము బీవు డెవ్వ 

డు? (పత్యగాత్మయెవ్వడు ? అనువిషయమునుగూర్చి వివేకము లేకపోయి 

నది. దినిని వివేచనముచేసి బాగుగా తెలుసుకొనవలసియున్నది. అహం 

కారమునండు (ప్రతిబింబించియున్న ఆత్మ జీవశబ్దముతో వ్యవహరింపబడు 

చున్నాడు. ఈ అహంకారాదులకు సాక్షియైన (_ప్రత్యగాత్మకు ఏ వికారము 

తోను, సుఖదుఃఖములతోను సంబంధములేదు. ఆయన అకర్త, అభోకక్ష 
స్వ(పకాశకుడు, నిత్యుడు, అసంగుడు, సర్వవ్యాపకుడు, చిత్స్వరూపుడు, 

సత్యస్వరూపుడు, ఆనందస్వరూపుడు, _ పరిపూర్ణ స్వరూపుడుగా _ నున్నాడు. 
అహాంకారమన్న అంతఃకరణము పరిణామి, వికారి, జడము, అఆనృతము 

పరిచ్చినైాకదేశి, వినాశి క_ర్హృత్వ భో _కృత్వములు గలది. (ప్రత్యగాత్మ. 

అహంకారముల కిట్టి (ప్రత్యక్ష వ్యతిరేక లక్షణములున్నప్పటికిన్నీ మనము 

రెంటిని కలిపి అహంకారాభిమానిని జీవుడని వ్యవహరించుచున్నాము. చూచు 

టకు ఒక్కపోలికయున్నను శర్మర_లవణములను నోటిలో వేసికొని వాటి 

భేదమును (గ్రహించినట్లు మనము అనుభవముచే వివేచనచేసి బాగుగా 

చూచిన (ప్రతిరోజు కలుగుచున్న అవస్థాత్రయమందున్ను, అనగా జ్నాగత్స్వప్న 

షుప్రులయందు మనలను విడవక అనుస్యూతముగా వచ్చుచున్నది యేది 

యని, అట్లుగాక కొన్నియవస్టలలోనే యుండి కొన్ని యవస్థలయందు 

లేకుండునది యేదియనిస్నీ బాగుగావిచారించి సూక్షముగా [గ్రహించిన ఈ 

, లో 
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మూడవస్థ్టలయందు అనుస్యూతముగా అనుభవింపబడుచున్నది, నేను అనునది 

ఒక్కాటియెయని తెలియబడును. ఈ యవస్థాత్రయములో అనుభవింపబడు 

నెనే భూత భవిష్యద్వ_ర్రమానరూప కాల త్రయమందున్ను, భూత భవిష్యద్వ_ర్ర 

మాన జన్మలయందున్ను అనుభవింపబడు, సత్యస్వరూపుడువాడు, అనుని శ్నయ 

మీ సత్యనిర్వచనముచే కలుగును.  పూర్వ్ణముచేసిన సత్యనిర్వచనమును 

బట్టియు, ఈ నేను అహం అనునదే సత్యమనియు సిద్దమైనది. అట్టి అహం 

నెను అనుడానిలో చిజ్ఞడములను రెండింటిని సంచకో శవివేచనముజేసి అహం 

అను అంశములో భాగత్యాగముచే తన యథార్థ స్వరూపమును తెలుసుకొని 

స్వానుభవమును పొందుటకు తన సత్య్వస్వరూపమును నిరంతరము ఫలపర్యం 

తము అనుసంధానము చెయగా తాను అను నేను సర్వదృశ్య దుఃఖరహితుడై న 

నిత్యనరతిశయానస్టాఖజ్ఞ సుఖస్వరూపుడగను. ఇట్టి వివేకము తత్త్యజ్ఞానికి 

జీవదశయందు సదాతృ ప్పిని యిచ్చుచుండును. నిత్యతృప్తివల్ల దుఃఖము 

తగ్గుచుండును, త_త్హ్వజ్ఞాని అగువాడు ఆత్మానాత్మవి వేకముచేత తన (పార 

కర్మ క్షయింపలెదని క్లే శముపొందుచూ, కామము లేనివాడుగనుక స్వల్ప 

సుఖముచెతనే సంతృ ప్రి నొందును- వివేకహీనుడు అనగా ఆత్మానాత్మ 

వివేకము లేనివాడు విషయసుఖములెంత కలిగియుండిననూ కామము నశించక 

పోవుటచేత దుఃఖమును పొందుచునే యుండును. ఈ అర్హమునే విద్యారణ్యు 

లిట్లు తెలుపుచున్నారు-_ 

శో! వివేకేన పరిక్తిశ్య న్నల్పభోగేనతృప్యతి । 
అన్యథానంత భోగే ౬ పినె నై వతృష్యతి కర్త చిత్ ॥ ఇంకనూ 

ల్లో పరిజ్ఞాయోప భుకోహి భోగోభవతి తుష్టయె I 

విజ్ఞాయ సేవితశ్చోరో మెతియేకి న చోరతామ్ I 

వివేకముతో విషయనుఖంబుల ననుభవించినయడల అనుభవములు 

దుఃఖ కారణముగాక తృ ప్ప్తినిచ్చుచూ సుఖమునిచ్చుచుండును. వీడు దొంగ 
యని తెలిసి వానితో 'న్నేహముచేసినయెడల వాడు న్నేహితుడగును. కాని 

దొంగకానెరడు--- అని గూడతెలుపుచున్నారు.__ 
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ముముక్షువై నవాడు (శుతి (పామాణ ముచే పలువిధముల చరమవృ త్తి 

సాక్షొత్కా-రపర్యంతము దృ శ్యామిథ్యాత్వమును స్టిరముచెసి నాకీరూపమైన 

తన సత్యస్వరూపమును బాగుగా తెలుసుకొని అనుసంధానమును చెయుచుండ 

వలయును. ఇట్లు చేయుటకు విషయము. బాగుగా మనోగోచరమగుటకు 

(ప్రసిద్దమైన న్యవహారదృష్టాన్నములను అనగా యుదాహరణములను తీసుకొని 

వివేచనమును చేయవలయును. ఇది ఒకమార్గమై యున్నది. గాన సాక్షియైన 

తన స్వరూపమును (గహించుటకు అనుకూలమైన ఉదాహారణలను తీసుకొను 

దము. ఇందు సాకి సృటికశిలవంటివాడు. అంత ఃకరణమైన సూక్షోపాధి 

రామచిలుక (కీరము) వంటిది. స్టూల దేహము చిలుక నివసించు గూడు 

వంటిది. ఈ సుక్ష్మీపాధియైన చిలుక తన అనాద్యవిద్యా కామకర్మఫలములను 

అనుభవించుటకు సాక్షిరూపమైన స్ఫటికమణి యా(శ్రయముచే ఈ సర్వాధిష్ఞాన 

మైన సృ్ఫటికశిలనే ఆధారము చేసికొని స్టూలశరీర మను గూడులో (ప్రవేశించి 
అనుభవములను పొందుచుండును. ఇట్టి యనుభవములను స్టూలళరీరరూప 

మైన యీ గూడు శిథధిలమగువరకు సొందుచూ అందులోనుండి అది నశించిన 

వెంటనే తన కర్మఫలములను అనుభవించుటకు తగిన వివిధ ఉపాధులను 

(స్టూల శరీరములను) సాక్షిఅసు సృటికమణి సహాయముతో (ప్రవేశించి తన 
యనుభవములను పొందుచుండును. ఇట్లు చిలుక పొందు అను భవములలో 

సాక్షియగు స్పటికమణికి ఎట్ట సంబంధము ఉండదు. అది చేయు అన్ని 

(క్రియలును, అనుభవించు సుఖదుఃఖములూ చిలుక వేగాని స్పటికమణికి చెంది 

నవి ఎంతమాత్రము కావు. ఐనను ఈ కీరముయొక్క_ స్వరూపషక్రియలను 

సమ స్తకార్యములను సన్నిధిలోనున్న స్పటికమణియందు (ప్రతిబింబించు 

చుండును. ఇందువలన చూచువారికి ఈ స్ఫటిక కీరములు ఒక్కటిగానే 

గోచరించుచుండును. కాని వివేచన చేసిన ఈ స్పటిక లక్షణములకున్ను, కీర 

లక్షణములకున్ను ఎట్టి సంబంధముగాని పోలికగాని లేదు. ఈ సాక్షియైన 
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సృటికమణి సుఖదుఃఖములను పొందునదికౌదు. అందులో కర్తృత్వాదులూ, 

గమనా గమనములూ లేవు. సర్వదా తన (ప్రకాశముచేతనె ఎట్టి వికారము 

లేక (ప్రకాశించుచుండును. అ_న్తఃకరణ ఆభాసస్థానీయమైన కరము సర్వదా 

సంపాద నేచ్చగలిగి, క_ర్హృత్వభో కృత్వములతో సుఖదుఃఖములను పొందుచు, 

పరుగెత్తుచు, సర్వవికారములను పొందుచుండును. ఇట్టి ఏిరుద్ద అక్షణముగల 

రెంటిని ఒకటిగా దలచుటయే, యజ్ఞానము. ముముక్షువై నవాడు ఈ విలక్షణ 

ధర్మములను కని పెట్టి యీ రెండున్నూ ఒక్కటి కావని తెలిసికొనవలయును. 

అది తెలుసుకొనిన పిదప (శుతివాక్యము ననుసరించి తన స్వరూపముగా 

తెలుసుకొన్నవ స్తులక్షణములు దేనియందున్నవో తెలుసుకొని దానినే తన 

స్వరూపముగ (శ్రుతి తెలుపుచున్నదిగాన ఈ స్టూలోపాధియైన గూడును, 

సూక్ష్యోపాధియైన అ న్ల్తంకరణమును, జ్ఞానపూర్వకముగా త్యజించిన, తాను 

ఈ దృష్ధాంతమందలి స్పటికమణి లాగున స్వ్మపకాశముతో నిశ్చల నిర్వి 

కారుడై శేషించును. దీనినే 

శో అంతఃకరణ సంత్యాగా దవశిషచిడాత్యని | 

అని శంకరభగవత్సాదులు చెప్పుచున్నారు ఇదిగాకను మన యనుభవ 

ములో నుండి (గ్రహించుటకు అనుకూలమైన (ప్రసిద్దమైన మరియొక దృష్టాన్త 

మేమనగా-ఘట జలమందు (ప్రకాశించు సూర్యుడు. ఈ యుదాహరణమందు 
మనకుగల సామిని (ప్రత్యేక ప్రత్యేకముగా (గహించినయడల అవి :- 

(1) ఘటము, (2) ఘటపూరితజలము, (3) ఘటజలమందు (పకాశించు 

సూర్య(పతిదింబము, (4) సూర్య బింబము ఇవి నాలుగు కనబడుచున్నవి. 

ఇప్లే (1) స్థూలదేహము, (2) సూక్షృదేహము (అన్తఃకరణము, 
(0) అ_న్హఃకరణ (ప్రతిబింబిత చై తన్యము (అభాసుడు, (4) సాకి ప్రత్య 

గాత్మయని (గహించవలయును, ఇందులో మొదటిదై న ఘటమువంటి 

స్థూలోపాధి కేవలజడము. దీనికి జ్ఞానాజ్ఞాన ములు రెండునులేవు. ఇందులో 

జీవరూపమై యున్న సూక్ష్మిపాధికూడా జడమే. ఐనను చై తన్యముతో కలసి 
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క_ర్హ్రత్వభో_కృత్వములను పొందుచూ స్టూలోపాధియందు తాత్కాలిక నివా 

సము చేయుచున్నది. ఇది రెండవది ఘటగత జలస్థానీయము. జలమందు 

'పకాశించు సూర్య (ప్రతిబిబంస్థా నీయము అంతఃకరణ (ప్రతిబిం బిత చై తన్యము. 

ఆభాసుడు, మూడవది. వీనికి బింబలక్షణములున్నను ఇది కేవల కల్పిత 

చిదాభాసము. ఇది ఘటజలమందు (పకాశించు సూర్య (పతిబింబము జలవికా 

రములను పొందుచున్నట్లు అంతఃకరణగత వికారములను పొందును. ఈయనే 

ఆభాసుడు. ఇట్టి అభాసుని లకణమును_._ 

న్ ఈషద్భాసన మాభాసః (పతివింబస ధావిధః | 
ne) అలో 

బింబలక్షణహీనస్పన్ వింబవద్భాసతె సహి ॥ 

అనగా కొద్దిగా భాసించుట ఆభాసము. అటువంటిదే (ప్రతిబింబము, 

బింబధర్మములు లేక బింబమువలె అది (పకాశించును గాన ఆభాసము. అని 

విద్యారణ్యులు తెలుపుచున్నారు. సూర్యుడు సదా స్వచ్చ. ప్రకా శరూపుడుగా 

నున్నను యీ ఘటజలగత సూర్య (ప్రతిబింబము ఆ జల వికారవర్థములను 

(గ్రహించి _పకాశించుచున్నట్లు యీ ఆభాసుడు సూక్ష్మ శరీరమైన అ_న్తఃకరణ 

ములో (పతిబింబితుడుగాన ఆ యంత ఃకరణమందలి శుద్ద మాలిన్య ధర్మములను 

(గహించును. తన (పతి ఫలమునకు ఆధారమైన (పత్యగాత్మ స్వరూపమును 

కూడా తనతోపాటు (గ్రహించి. తను (పత్యగాత్మవలె కనబడుచుండును. 

మూడవవాడై న ఈయనకు బుద్దికంకే వెరే స్వరూపము లేదుగాన ఇతను 

కూడా మట్టిముద్దలాంటివా డె. 

శో నహిధిభావ భావిత్వాదాభానో౬ స్త్రి ధియః పృథక్ | 

యథా మృదల్ప మేవో క్షం ధీరప్యవం స్వ దేహతః || 

అనగా బుద్ది యున్నప్పుడె ఇతను ఉండుట, లేనప్పుడు లేకపోవుట 

అని యుండుటచే బుద్దికం టే ఆభాసునికి స్వరూపము విడిగాలేదు అని విద్యా 

రణ శ్రవచనము చెప్పుచున్నది. పైన చెప్పినవిధముగ ఈ యాభాసుడు జడ 0 
యూ 
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సనూ సూలదేహమువంటివాడు కాడు. సూలదిహము నళించిననూ 
GG 

ఈ యాభాసుడు అంతఃకరణోపాధిలోనుండి గమనాగమనములను చేయు 

ఇను. సూలశరీర నాశము తరువాతకూడా సాకీ, ఆభధానుడు,  అత౪ఃకర 

అము, ఈ మూడు కలసిన సంపుటము గమనాగమనములను చేయుచూ 

పారబకర్మ ఫలానునారముస వివిధోపాధులను [గహించుచుండును. ఇదియే (ov రం 

సంసారము. పైన నిరూపించిన ఆభాసునకు అధిష్రైానము సర్వ హృదయ 
రా 

ళ్ళ) 

ముం యందు సర్వదా ఉజ్హ్వలముగా (ప్రకాశించుచున్న, మనయుదాహరణ 

వివేవనములో సూర గ్బెంబన్టా సెయుడగు (వత్యగాత్మయే. ఈ సంపుటమందలి 

ఒత్యాపదార్హ మైనవాడు ఇ ఇతను ఒకడే. ఈయనయె సర్వహృదయములయందు 

నాజీగా ఉన్నాడు. తక్క మూడు ఎట్లు కనబడినను అవి ఆభాసములు, 

మనకు కలునుచును న సారానుభవమును బట్ట యూప పరిశుద్దుడెన సాక్షికి 

గూడ (భ్రాంతిని కల్పించవలసియున్నది. ఇట్లు కల్పిత (ధ్రాంతి యు క్రుడగు 

నాషీ యగాద్యవిదాా కామకర్శ్యల భలభో కృత్వాదులకు కల్పితమైన 

యూ సూక్ష్యేశరీరముతో కల్పితాధ్యాసమునుపొంది సన్నిహితు డై యుండును, 
కాని అప్పుడుకూడా ఈ నాక్షి వాస్తవముగా నిష్రిం్యయుడును నిర్వికారుడుగానే 
యుండును. నాక్షీకి (భాంతికల్పితమైనను అన్యోన్యాధ్యాసకలిగి గమనాగమన 
ములను చెయుచూ వివిధోపాధులయందు సతుడైన యీ సాక్షి నిష్ట్రోయుడు 
ఎట్లు? ఆంతః౩రణము జడపదార్హము గనుక క_ర్హృత్వాద్యభి మానములతో అను 
భవములను పొందునది యెవరు ? అనుశంక కలుగును. దానికి ఇవియన్నియు 

ఆధా సునీేేయని పరి శెషన్యాయమువే ఒప్ప్వ్పుకొనక తప్పదుగాన ఈ యా 
భాసునివల్లణి సకల సంసారదుఃఖములు కలుగుచున్నవి. గాన విద్వాంసుడై న 
వాడు ఈయా భాసు డెట్టవాడని విచారించి నిశ్చాయించుకొనిన ఆ యాభాసుని 
స్వరూపన వఖావములు వా _స్తవములు కావుగాన వీనిని సిర్మూలించుట సులభ 

సాధమగును, చ నిహపణలో  తెలిసినవిధమున ఈ యా భాసుడన్నను, 
(పతిబింబమన్నను ఒక్కాటియే అని సద్ధమగును. ఈ యాభానుడు దర్పణము 
లాంటి ఆంతఃకరజతోపాధలో ప్రతివింబమువ 5ంటివాడు. సాక్షి బవింబమువంటి 
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వాడు. వీరిద్దరూ దర్పణములోయుండి ఒక్కచోట చేరియుండుటచే ఈ యా 

భాసుడుకూడ బింబమువలె కనబడుచున్నను బింబఢర్మమైన (పకాళాదులు 

ఇతనికి లేవు. కాని అతను బింబ(ప్రకాశమును, తనదిగా (గహించి అంతః 

కరణమను దర్పణోపాధియందుం౦డు వికారములను పొందుచు సర్వవ్యవహార 

ములు చేయుచున్నాడు. ఇట్లే వాడు మనము అద్దములో చూచు (ప్రతిబింబము 

లాంటివాడెగదా 1 గాన ఈయన వా_స్తవుడో, అవా స్తవుడో అని ఈ వివేచ 
నముచె మనము (గ్రహించవచ్చును. ఈయన వివిధ వ్యములుగల వివిధ 

దర్పణములయందు మన ముఖప్రతిబింబములను వివిధములుగా (గహించునట్టు 

వివిధోపాధులగు అంతఃకరణ ధర్మములనుపొందుచు వ్యవహరించును. ఈయ 

నను నిర్మూలించుటకు ఈ యంత౩కరణ మనే దర్పణమును బో ర్లించుటగాని, ' 

తీసివేయుటగాని చేయవలయును. అప్పుడు ఈయనకు నిలువతావులేక మన 

లను విడచిపోవును. అప్పుడు ముముతువునకు తన స్వరూసమగు "కేవల బింబ 

లక్షణములే స్ఫురించును. అభ్యాసపాటవముచే అనుభవమునకువచ్చి తన 

సత్యస్వరూపమును పొందును. ఇదియే మోక్షము. దీనినే_“కశ్చిద్దీరః సత్య 

గాత్మానమై క్షదావృ త్తచక్లు రమృత_త్త్వమిచ్చన్” అనగా ఎవడో యొకధీరుడు 

అమృతత్వమును కోరుచు స్వభావతః విషయాభిముఖములై న యింద్రియము 

లను ఆత్మాభిముఖముగాచెసి _పత్యగాత్మను అనుభవించగలడు. అని (శ్రుతి 

చెప్పుచున్నది. 

జవ పరిశోొధనావశ్యకత 

ఇచట పరిశోధనమనగా ఒక వస్తువునుగురించి తనకు తెలియని దానిని 

మానవుడు తన బుద్ది ప్రకాశములను బాగుగా నుపయోగించి (ప్రజ్ఞానామర్థ్య 

ములతో పదార్థసా మర్ద్యమును వా_స్తవముగ తెలిసికొనుట, దీనినే ఆంగ్రమున 
Research అని అందురు, విజ్ఞాన శా స్రమంతయు దిని మీదనే ఆధారపడి 
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యున్నది. ఆధునికమందు విద్యుచ్చక్తి అణుశ కి పరిళోధకులునూ, రసా 

యనాది శాస్ర్రజ్ఞాలునూ, ఇట్టి పరిశోధనలవల్లనె వారివారి విజ్ఞాన మునుపొంది 

మానవుల సుఖభానుభవములకు నుపయోగించుచున్న విషయము అందరకును 

తెలిసినదే. ఇట్టి పరిశోధనావశ్యకత ఏ మానవులు ఇప్పుడు తమకు కలిగి 

యున్న స్థితి సౌఖ్యములతోను పదార్దవిజ్ఞానముతోను తృప్తి చెందక వస్తు 

పరిశోధనను గావించి వాటియొక్క శక్తి సామర్హ్యములను (గ్రహించి దాని 

లాభమును పొందనిచ్చగించుచున్నారో అట్టివారికే ఈ పరిళోధనావళశ్యకత 

కలుగుచున్నది గాని జనసామాన్యులకు కలుగుటలేదు. ఇన్తై ఈ |బహ్మావిద్య 

ఆవశ్యకత యనునది గూడ జనసామాన్యులకు కాక, తమ నిత్యనిరతిశయ 

సుఖము కోరు జీవులే యావశ్యక మగుచున్నది, ఇట్టవారు తమతమ అభ్యాస 

పాటవములచే అఖండ పరిపూర్ణ నిత్యసుఖమును పొందుదురు. జీవ వివేక 

మనునది జీవ పరిశోధనలవలననే కలుగునుగాని మరియొక విధమున కలు 

గదు. ఈ జీవపరిళోధనము జీవవివేకమునకు సాధనముగానుండును. ఆత్మ 

విచారములేనిది శాస్త్రము ఎంత పఠించినను శ ద్దజన్యజ్ఞానము కలుగును గాని 

ఆత్మానుభవము కలుగదు. ఇట్లు జీవపరిశోధనవల్ల కలుగు ఆత్మజ్ఞానము 

నిత్యనిరతిశయ సుఖమైన దై యుండును. కాని దృశ పరిశో ధనలవల్ల కలుగు 

విజ్ఞాన సుఖానుభవములన్నియు కాత్కాలికములుగాని నిత్యములగుటలేదు, 

ఎట్టి జీవునకై నను ఈ దృశ్యపరిళోధనలన్నియు పరిమితి, స్వల్పకాలసుఖ 

ముల నిచ్చుచున్నవ కాని జీవుడు తానుకోరు సుఖమును శాశ్వతముగా నిచ్చుట 

లేదు. ఎట్టి, ఎంతటి సుకానుభవముల యం డై సను సుఖన్యానంతరము జీవు 

నికి దుఃఖము కలుగుచునేయున్నది. ఇట్ల దుఃఖములలో (ప్రబల మెనది మరణ 

దుఃఖము. సార్వభౌ ముడుగూడ తనవారు మరణించిన దుఃఖమునుగాని, తన 

మరణదుఃఖమునుగాని పొందక మరణించుటలేదు. కనుకనే ఇటి బీవదుఃఖ 
ర 

మును ఆత్యంతికముగా నివృ త్తిని చేయుటకుగాను, గౌత్రము మనలకు అమృ 

త _త్త్వసిద్ది కలుగు నుపాయములను బోధించుచు! స్నది. శాస్త్రము ఎల్ల ప్పుడును 

జీవునికి సామాన్యముగ తెలియని విషయమునందు పవర ంచునుగాని సర్వుల 
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కును తెలిసిన సామాన్యానుభవములోనున్న విషయములను బోధించదు. 

శాస్త్రము, ళోధితజివుడు సుఖన్వరూపమైన _ పరిపూర్హ నిరుపాధిక(బహ్మ 

యనియు, అంతఃకరణ తాదాత్మ్యాధ్యాస కలిగిన (భ్రాంతిజీవుడు ఉపాధివిశిష్ట 

పరిచ్చిన్నజీవుడు అనియు, ఈ పరిచ్చిన్న (భాంతివలననే, సర్వదుఃఖములు 

జీవునికి కలుగుచున్నవనియు తెలుపుచున్నది. కాని శాస్త్రము తెలుపుచున్న 

అట్టి అద్వితీయ పరిపూరర్ధ సుఖస్వరూపము ఇప్పుడు జీవునికి గోచరించుటలేదు. 

కాన తన పరిపూర్హ సుఖస్వరూపమును పొందగోరు జీవునకు, నెను అనుకొను 

తన స్వరూప పరిశోధన మావశ్యకముగ కనబడుచున్నది. లోకమునందు 

గూడ పరిశోధనలేనిది, యే వస్తువు యొక్కయూ విశేషజ్తానము కలుగుట 

లేదు. ఈ విషయ విచారణానుభవపరి శోధనా భ్యాసములవల్ర బీవభాంతి నివ 

రించి జీవుడు తన వాస్తవ సుఖస్వరూసమును పొందగలడు. అప్పుడు జీవు 

నికి సుఖము నిత్యమగును. 

జీవ పరిశోధన మనగా జీవుడు ఇప్పుడు తనకు కలుగుచున్న దృశ్య 

దుఃఖము ఆత్యంతికముగా నివ ర్తింపజేసికొనుటకుగాను, గురుశాస్త్రబోధ నను 

సరించి శృతి, యుక్తి, అనుభవ పూర్వకముగా నేను అను తనను గురించి 

విచారించి తన వాస్తవ స్వరూపమును (గ్రహించుట. ప్ర జీవునకై నను ఇట్టె 

విచారణ అనగా ఆత్మవిచారము లేనిదే నిత్యానిత్య వివేకము, తన సత్యస్వరూ 

పజ్ఞానము కలుగదు. జీవుడు అవిచారమువలన సర్వదృుశ్య దుఃఖముల నను 

భవించుచు సంసారబంధమును పొందుచున్నాడు. శాస్రబోధ ననుసరించి తన. 

స్వరూపానుభవముల విచారణ అనగా పరిళోధనను బాగుగ చేసినయడల 

ఈ దృశ్యదుఃఖము నివర్తించి నిత్యసుఖమును పొందగలడని, 

లో అవిచారకృతోబంధో, విచా రేణ నివర్తతే 

తస్మాత్ జీవపరాత్మానౌ సర్వదె వ విచారయేత్ ॥ 
వూ 

ల్లా! మిభ్యాజ్ఞానస్య విచ్చిత్తిః సమ్యజ్ఞానేనసిధ్యతి । 

సమ్యజ్ఞానం పదార్లస్య విదారెణె వ నాన్యథా ॥ 
ళ్ థి యు 

10 7 
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అని శంకరభగవత్సాదులు తెలుపుచున్నారు. అనగా యథార్థమగు 

పదార్థములను అనగా వస్తుయాథార్థ్యమును బాగుగ విమర్శించినచో చక్కని 

జ్ఞానము కలుగును. ఆ జ్ఞానముచె (భ్రాంతి అనగా వస్తువుయొక్క_ అయథార్హ 

జ్ఞానము నశించును. ఈ విషయమున విరొధమెమియు ఎట్టివారికిని యుండదు 

కదా? మరియు జ్ఞానమనునది విమర్శజ అనగా వస్తుపరిళోధ నచే కలుగును 

గాని అన్యధాకలుగదనుట అందరకును స్పష్ట మెగదా 7? అని వీని అర్థము. 

ఇట్టి వస్తువిచారణమే పరిశోధన యనబడును. మానవుడు ఏ వస్తు వివేకము 

కోరునో ఆ వస్తువుయొక్క పరిశోధన యావశ్యకమనిస్నీ, అది సాధనమనిన్ని 

కూడ తెల్లియు చున్నది. ఇచట (పకరణమును బట్టి మన కు విషయుడు జీవుడు 

గాన దాని పరిళోధనము ముముకువునకు ఆవశ్యకమై యున్నది. కాన (తీకాల 

జ్ఞానులై న బుషిపుంగవులవలన వారివారి దివ్యదృష్టి సామర్ట్యములచె ఇట్టి 

పరిశో ధనానుభవములను పొంది శారీరకుని అనగా జీవుని విషయము శాస్రోం 

కృముగ మీమాంసలుచేసి అట్టి ళ్వనుభోదాలుముల ను. తత్సాధనములను 
గూడ తెలిపియున్నారు. ఎ ఏ జీవులు యిప్పుడు తమకు కలుగుచున్న తోకాను 

భవములన్నియు, అనిత్యములయి, దుఃఖకరముగాయున్నవియని తలచి 

చింతను పొందుదురో అట్టి జీవులకు తమ జీవానుభన పరిశోధనమును శాస్త్ర 

సమ్మతిన విచారణ చేసికొనుట యావశ్యాకము. ఇచట యొక సంశయమున 

కవకాశమున్నది. అది ఏదియన పూర్వాచార్యులె న ఆకాల వేత్తలు ఈ విషయ 

పరిళోధనచేసి మనలకు శా_స్త్రముద్వారా తెలిపియున్నారుకదా ? అట్టి తరి 

తిరిగి ఈ పరిళశోధనావళ్యకత': : (పతి. జీవునకున్నూ ఎందులకు, తెలిసిన 

దానిని యుపయోగించుకొనవచ్చునుగదా ? యనుళంక. కాని ఇది సరియైనది 
కాదు. ఏలనన పరిచ్చిన్నమూర్తి పదార్థములను గురించి యొకరు చేసిన పరి 

శోధనాంశములు తదితరులకు నుపయోగపడగలవు. కాని ఆత్మయను శుద్దజీవ 

స్వరూపము పరిచ్చిన్నమూ ర్తి పదార్థముకాదు. ఇది అద్వితీయమైన అఖండ 

పరిపూ ద్ర పడార్రము. ఆత్మ యనగా అహం, చేను అని గ సోచరించుచున్న తానే 

గాని ఆత్మ తనకు భిన్నముగాలేదు. ఇందియగోచరమును గాదు. ఏలనన 
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చూచుటకు ఆత్మ తనకన్న అన్యమెన పదార్హముకాదు. కాన ఈ జీవ పరి 

శోధన యనునది ఏ జీవున ఫకాజీవుడు ఉపనిషదై క శా_స్త్రజ్ఞానము ననుసరించి 

తాను స్వ్మపయత్నముతో శతి, యు ర్తి అనుభవపూర్వకముగ జీవపరిశోధన 

చేసికొనుట యావళ్యకమైయున్నది. శృతి, “మాయామా.తఒమిదం దై 

తమ్, అద్ర్వైతమ్ సరమార్ధతః” అని తెలుపుచున్నది. పరమార్దపదార్హ మె 

సత్యపదార్థము. ఆ ఒక్కటియైన సత్యపదార్థ మె. నేను. నేను, అని (ప్రతి. 

జీవునిచేతను తానుగా పరిచ్చిన్న (భ్రాంతితో అనుభవింపబడుచున్నది. కాని 

జీవడు తన పరమార్థ, అఖండ, పరిపూ ర్త, సత్యస్వరూపమును మరచి (భాంతి 

యుతుడై తానుకానట్లి పరిచ్చిన్న జడ పదార్హములతో తాదాత్మ్యాథ్యాసము 

పొందినట్లు కనబడుచు దృశ్యానుభవములను చేయుచున్నాడు. ఈ దృశ్యాను 

భవములన్నియు, వా_స్తవములు, నిత్యములు, కాజాలవు. ఇవి అనిత్యములై 

జీవునికి దుఃఖన్తే శములనిచ్చుచున్నవి. కాన తన నిత్య నిరతిశయ సుఖము 

కోరు జీవునికి తనను గురించి తన వాస్తవ సుఖస్వరూపమును గుర్తించుటకు 

గాను పరిశోధన మావశ్యకమగుచున్నది. 

ఇట్ట జీవపరిళోధనవ్ర సారాంశమేమి తేలుచున్నది యనిన 

ఈ అహం, నేను అనుకొను జీవుడును, పరమాత్మయూ ఒక్క టేననిన్నీ, 

ఈ జీవనానాత్వ, విచిత, దృశ్యానుభవములన్నియూ, ఒక్కటి. అయిన 

ఆ పరమాత్మయందే అనాది అ విద్యాభాంతికల్పితములుగ నున్నవనిన్నీ 

తెలియుచున్నది. ఏ మానవుడు తన (పయత్నముచే, తన, అనాది, అవిద్యా 

(భ్రాంతిని, శృతి, యు క్రి, అనుభవపూర్వకముగ విచా రణచేసి, తన వా స్తవ 

స్వరూపమును (గహించి అనుభవమును సంపాదించునో అట్టి జీవుడు, తాను 

(బ్రహ్మయే అగుననియు శా స్త్ర్రము తెలుపుచున్నది, ఇట్ట (బహ్మజ్ఞానముచేత 

జీవుడు మరచిన తన నిత్య, నిరతిశయ, అఖండపరిపూర్హ స్వరూపమును 

గుర్తించి తత్స్వరూపుడే యగునని శ్రా _స9ము మన కు తెలుపుచున్నది. శా స్త్ర 

మనినను, యుపనిష త్తులన్ననూ ఒక్క-టియే, ఇట్టివి జీవసంసారతరణోపా 
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యముకుగాను శృతిమాతచే తెలుపబడిన విషయములు. అందు ఈ తత్త 
శాస్త్రమెట్టిది యనిన సిద్ద రసాయన  జొషధమువంటిది, కాని రసాయన 

బాషధము కొంతకాలము మాత్రము ఆరోగ్యసిద్ధినిచ్చును. ఈ తత్వళా_స్త్ర 

రసాయనొషధము బాగుగ అభ్యసించిన అమృతత్వసిద్ది నిచ్చును. అనగా 

జీవునకు మరణభయమును పోగొట్టి జీవదశయందు కూడ ముక్తి, సుఖము 

నిచ్చును. కాన సర్వ ముముక్షువులకును ఈ జీవ పరిళోధనము ఆవశ్యకముగా 

కనబడుచున్నది. 

"సై న తెలిపినయట్లు ఈ జీవ పరిశోధనమే జీవ వివేకమునకు సాధన 

మగును, ఇట్టి జీవ పరిళోధన మెట్లుండవలెననగా “కోహాంకథమిదం జాతం 

కోవాకరాస్యవిద్యతే” నేను ఎవరు? ఈ (ప్రపంచమెట్లు పుట్టినది. దీనికి 
అణా ౧ లు 

కర్త ఎవరు ? 

శో సమసం ఖల్విదం [బహ్మసర్వమా త్మేదమాతతమ్ | 
గా — 

అహామన్య ఇదంచాన్యదితి (భ్రాంతిం త్యజానఘ ॥. 

అనగా స్వ శరీర సమస్త (పపంచంబును (బహ్మస్వరూపంబుగా ఎరుం 

గుము. నేను వేరు. ఈ జగము వేరు, అను (భ్రాంతిని విడువుమని తెలుపు 

చున్నది. (బహ్మయన్ననూ, ముభ్యాత్మ్యయన్ననూ, ఒక్కు-టియేయని (గబాంచ 

వలెను. ఇంకనూ, 

లో కోనామబంధః కుతఏష ఆగతః । 

కథం(ప్రతిష్ఞా౬స్య కథం విమోక్షః । 

కో౭సావనాత్మాపరమః . క్ర ఆత్మా | అనగా 

బంధమనడేమి ? అది ఎట్లు కలిగినడి ? దాని సతి ఎట్టిది + ఆ బంధము 

యొక్క విముక్తి ఎట్లు అనాత్మ యనగేమి ? పరమాత్మ యననేమి ? స్వస్వ 

రూప జీవాత్మ ఎవరు 2 ఆ జీవ పరమాత్మలను తెలుసుకొను విధమేది ? అను 
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మొదలుగాగల శాస్త్రీయ విషయ విమర్శయే జీవునికి తన పరిశోధనయు. 

జీవవివేకసాధనమున్ను అగుచున్నది. ఇంకనూ ఈ విచారావశ్యకత 

గురించి యోగవాశిష్టమందు వళిష్టభగవానులు (శ్రీరామచందమూ రికి ఇట్లు 

పదేశించుచున్నా రు... 

ల 

లో శాసావబోధామలయా ధియా పరమపూతయా । 

కర్రవ్యః కారణజ్లేన నిచారో౭నిళ్ల మాత్యనః [1] 

మొదట సత్క్మర్మములుచేసి, ఈశ్వరార్పణము చేయుటచే మిగుల 

పవిత్రమైనట్టియు, పిదప నివృ త్తశాస్తాార్ధ్హమెణుంగుటచె నిర్మలమగుబుద్దిచె 

ఇది దీనికి కారణము, దీనికి నిదికార్యమని తెలిసినవాండై  ఆత్మవిచారం 

బెప్పుడు చేయుచుండవలయును, 

శో నిచారా త్తీక్ట తామేత్య 8 పశ్యతి సరంపదం |; 

దీర్హసంసారరోగస్య నిచారోహిమహౌషథమ్ ॥ 

ఆత్మ విచారమువలన బుద్ది చురుకుదనమునుపొంది పర్మబహ్మాను 

చూడంజాలును. ఆత్మ విచారము సంసారమను దీర్హ రోగమునకు గొప్పు 
కొషధము గదా. 

జీవుని నాక్రిభావసుఖము 

ఇంతవరకు మనము పలువిధముల (వతి, యు, అనుభవములతో 

చేసిన నిరూపణ లనుబట్ల ఇదం యను దృశ్యము, సా స్తవముగ ఒక్క-టియెన 

ఆ (బహ్మయందే వివ ర్రముగ భాసించుచున్నదనియు (అనగా (ధ్రాంతిచే 

కల్ళితమనియు) వ్యవహారమందు మనలకు స్ఫురించుచున్న యీ అహం 
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అను నేనుఅనువాడుగూడ కల్పితుడేననియూ, అహం అను వాస్తవమైన 
వాడు పరిపూర్ణుడు, ని(ష్కి యుడు, సర్వవ్యాపకుడు అయిన ఆ పరమాత్మ 

యే మనలో సాకిరూపమున భాసించుచున్నాడనియు, యీయనయే అహం, 

నేను అను మనవా_స్తవస్వరూపమనియు నిశ్చయించితిమి. మనలో యీ 

వా స్తవసాక్షియే సుఖస్వరూపుడని శాస్త్రము మనలకు తెలుపుచున్నది. మన 

(పతియొక్క-రిలోనున్న యీ సాక్షి, లోక వ్యవహారములలో సాక్ష్యములిచ్చు టే 

వృత్తిగా చేసుకొని జీవించు సాక్షులవంటివాడు కాడు. ఇదిగాకను సాక్షమిచ్చి 

నందున సాక్ష్యత్వ లక్షణముచే యీయన సాక్షీయైనవాడు కాదు. మరియే 

మనిన స్వభావముచే యాయన పరిపూర్ణుడు, స్వ్మపకాశుడు, ని(షిి- యుడు, 

క _ర్భృత్వాదులు లేనివాడు, అసంగుడును యగుటచే యీ సాక్షీనామము 

ఆయనయొక్క తటస్థలక్షణములచె వచ్చినదే కాని సాక్షమిచ్చుట ఆయన 

పనికాదు. అయిననూ శాస్త్రము సాకియని వ్యవహరించుచున్నది. 

ఈయన పరిపూర్ణుడు, సుఖస్వరూపుడనియు గూడ తెల్పుచున్నది. ఈయన 

యందు సొక్షీరూప క_ర్పుత్వములు మనము ఆరోపించుచున్నవే గాని యీ 
సాక్షికి సాక్షిత్వములతో యెంతమ్మాతము పనిలేదు. ఎట్లన చలనరహి 

తుడైన సూర్యునియందు యీ రోజున సూర్యుడు రాలెదనిన్నీ అనగా 

ఉదయించరేదని, సూర్యుడు అ_స్తమించుచున్నాడనియు, యింకనూ సూర్యు 

నిదయవల్ల (సూర్య పకాశమునుబట్టి) నాబట్టలు ఆరినవనియు, మొదలు 

గాగల క ర్భృత్వము లాయనయందాపాదించి మన యనుభవములను పొందు 

చున్నాము. కాని వాస్తవము విచారించిన సూర్యభగవానునికి మనబట్టలు 

యెండించుట యొకపనియా : లేకపోయిననూ ఆయన పకాశమును మనము 

.వాడుకొనుచూ ఆయన యిట్లు మనలకు చేసినాడని ఆపాదించుచున్నాము. 

ఇని మనలోని యీ సాకి సర్వవ్యాపకుడై న స్వ్యప్రకాశకుడగుటవల్ల, అందుచే 
జీవులకు దృళ్యాదృశ్య జ్ఞానము కలుగుచుండును. ఇంతియే కాని జీవులకర్మఫలా 

నుభవములతో యీసాక్షి యెంత మాత్రము సంబంధపడక ఆయన సహజ (పకా 

శముచే జీవులకు జ్ఞానాజ్ఞానములు గోచరించుచుండును, కాన మనలోయున్న 
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పరమాత్మయెన యీపత్యగాత్మన సాక్షీయని వ్యవహరించుచున్నాము. ఈయన 

సర్వదా సుఖి. అనగా నిత్యసుఖస్వరూపుడు. ఈయన నాక్షిమాతుడునూ 

సుఖస్వరూపుడునూగా యున్నాడు. అట్లుగాక ఆయన నాక్షిస్వభావమును 

విడిచి యెంతమా[తము తను, క_ర్హృత్వ భో కృృత్వాది వికారములను పొంది 

ననూ ఆయన సుఖసృరూపమునకు భంగము కలుగును. 

లోకానుభవములోగూడ, సాక్షియన్నయెడల (పేకకుని వంటి వాడు. 

జరుగు కర్తృత్వ కియా దులతో యెంతమాతము సంబంధము యున్ననూ 

అందునాక్షిగా నుండుటకు వీలులేదు. జరుగు కార్యక్రమమందు తనకు యెట్టి 

సంబంధము లేనివాడే సాక్షియగును. ఇట్టి సాక్షి, జరుగుకార్య క నుములలో 

తనకు లాభన పాదుల సంబంధము యుండదు గనుక అట్టి లాభనష్టముల వల్ల 

కలుగు సుఖదుఃఖఇముల కానుపొందడు. ఇట్లు కలుగు వైషయిక సుఖదుఃఖ 

ములను త్యజించిన మిగులుసది తన సుఖస్వరూపళక్షి. ఇదియే నిర్విషయ 
సుఖము. నిత్యము. 

సాక్షీ (పెక్షకునివంటి వాడని తెలిపియుంటిమిగదా. వ్యాయామ 
(క్రీడారంగములలో అనాయానముగ (పేకకునికి కలుగుచున్న యానందము, 

అందు వ్యాయా మకులకు అట్టుండుట లేదుగద ! ఇప్రే నాటకరంగములలో 
( పేకకులకుండు యానందము బా|తలను వహించిన నటులకు యుండదు గడా. 

ఇచట విషయవా స్తవానందమును, సాకీమా(తులుగా నున్న (పేకకులేగదా 
పొందుచున్నారు. ఇప యా జగన్నాటక స్రతులయందు మానవులు, వ్యాయా 

మకులు, నటులలాగుస క_ర్హృత్వాద్యభిమానరహితులై , జగన్మిధ్యాత్వ 

నిశ్చయ జ్ఞానపరులై తమతమ దృశ్యానుభవములను నాటకరం గస్టలములోని 
(పేక్షకులలాగున వారివారి ప్రారబ్ద కర్మఫలానుభవములను సాక్షీభావముతో 

యనుభవించుచుండిన, నీవునికి (ప్రారబ్దకర్మభలనిర్జీ తమైన యనుభవమువల్ల 
కలుగు సుఖదుఃఖముల తీ వానుభవములను పొందక, తాత్కాలిక సుఖదుఃఖ 

ములను అభాసములుగా ననుభవించుచుండును. లోగడ వివేచనచేసి నిరూ 
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పించినయటుల యీ వర్తమాన జన్మకర్మానుభవములన్నియూ (పతియొక్క. 

జీవునికి వారివారి ప్రారబ్ద కర్మఫలముగా అనుభవమునకు వచ్చునుగాని మరి 
వేరువిధమున రావు. వచ్చుటకుగాని వీలులేదు. కాన ఇట్టే (ప్రారబ్దాను 

భవములతో జీవునికి కలుగుచున్న యీ జన్మ, విధింపబడిన శిక్షవంటిది. అనగా 

యెట్టివారికై ననూ విధింపబడిన శిక్షికాలయనుభవము మీరుటకు సాధ్యము 
కాదుగదా. అయిననూ శికపొందినవాడు తన నడవడిసౌజన్యములచే అధి 

కారుల దయను సంపాదించుకొని కొంత సుఖము పొందునట్లు ముముకువై న 

వాడుకూడ తనజ్ఞాన సౌశీల్యములచే కొంతవరకు యీ దృశ్వానుభవముల 

దుఃఖమును కొంతవరకై ననూ తగ్గించుకొనవచ్చును. దానికి ఒక్క. సత్య 
జ్ఞానముచె తప్ప యీ (ప్రారబ్దకర్మఫలానుభవముల సుఖదుఃఖ తీ(వతలను 

కూడ తగ్గించుకొనుటకు సాధ్యముకాదు. అప్పుడె ననూ జీవుడు యీ జన్మ 

మందు తనకు కలుగుచున్న సుఖదుఃఖముల త్మీవతలు తగ్గించుకొనవచ్చును 

గాని కర్మానుభవమును తప్పించుకొనుటకు మహనీయులకు గూడ సాధ్యము 
కాదు. దీనినే 

లో అవశ్యం భావి భావానాం (పతీకారో భవేద్యది ! 

తదా దుఃఖై 'ర్నలిప్యెర న్నలరామయుధిష్టిరాః 1 

అని విద్యారణ్యులు తెలుపుచున్నారు. కాన ముముకువు దీనిని బాగుగ 

గుర్తించి త నపరమార్ధస్వరూపము కూటిస్ట సాకివంటిదియని తెలుసుకొని, 

తన (పారబ్బానుభవములను సాక్షిమాతుడుగా యనుభవించుచుండ వలయును. 

ముముక్షువై నవాడు యిట్లు వివేకముతో సాక్షిభావముగ వున్నఎడల మనలకు 

రాజమార్గములలో తిరుగు జనుల సంబంధము లాగుననూ, అంగడివీధుల 

యందునూ ఉత్పవాదులలోను అప్పుడప్పుడు కలుగు సంఘర్షణల లాగుననూ 

చూచుచూ తనయనుభవములు గూడ నిరాదరణములై తన దుఃఖక్తేశాను 

భూతిని తగ్గించును. ఇదియే సాక్షిభావ (ప్రత్యక్షలాభము. కాని యిట్టి సాక్షి, 
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వుపేకొభావములు దృశ్యానుభవములయందు సాధకుని వివేకముచే కలిగినప్పుడే 

యది యిహపరసాధనమగును గాని అట్టు గాక అవివేక, మంద(ప్రజ్జతా 

తారములతో యిట్టి భావమును మానవుడు అవలంబించిననూ అది 

తాత్కాలికమై పర్యవసానమున అధికదుఃఖమునకే హేతువగును. అట్లు 

గాక తననిత్యానిత్యవి వేకాదులచే దృశ్యానుభవములయందు కలుగు సాక్షీ 

భావము తన (ప్రత్యక్షానుభవ సుఖసాధనమగును. ఇంకనూ యిట్టివాడు వివేకా 

ధ్యాసపరుడుగాన కాలక్రమేణ అట్టి స్థితి అభ్యాసములు తనబంధవిము క్తికి సాధన 
మగును. కాని “తస్య తావదేవ చిరం యావన్న విమోక్షే అథస ౦పత్స్య” 

అను (శుతివచనము ననుసరించి తత్త్వజ్ఞున్నికెననూ తన _ప్రారద్దకర్మపతి 

బంధము యున్నంతవరకూ సాక్షెత్కారము కలుగక, తదుపరి తన అభ్యాస 

పటిమచే సాక్షిభావముగానుండు యీ ముముక్షువు తన వాస్తవ రూపమైన సుఖ 

స్వరూపమును పొందును లేక అనుభవించుచుండి ముక్తుడగుసు. 

తత్వజ్ఞానముచె వ్వవహారసుఖ నిరూపణ 

జగన్మిధ్యాత్వ నిశృ్చయముతో అదై్యతానుభవము (జ్ఞానము)ను సంపా 

దించిన త_త్త్వజ్ఞాడు 'దేహపాతానంతరమందు తిరిగి జన్మకారణములేదుగాన 

ఈ జన్మావృ త్తి రహితుడై పరమ ప్రా ప్తినిపొందును. ఇట్టి మహానీయుడు 

జీవన్ము కృుడుగా తెలియబడుచున్నాడు. అనగా జీవించియుండిన దశయందే 

సుఖమును పొందుటగాన ఇతడు జీవన్ము క్రుడని చెప్పబడును. జీవదశయందు 

గూడ ఇట్టి త_త్త్వజ్ఞుడు తన (ప్రారబ్దానునారమనుభవించ వలసిన అనుభవము 

లకు ఇట్ట త_త్త్వజ్ఞానము చాల అనుకూలమగును. ఎట్ల నగా - మన యను 

భవములో సాధారణముగా సత్యవ_స్ప్వనుభవములచే అధిక సుఖదుఃఖములను 

పొందుచున్నాము. కల్పితవస్తువులచెకలుగు అనుభవములవల్ల నూ్యూనసుఖ 

దుఃఖములను పొందుచున్నాము. ఇది యందరి యనుభవములో నున్నదే. 
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మనుష కజన్మ పుణ్యబాసఫలమి|శితముగాని, కేవల పుణ్యమువల్ల 

కాదని శా_స్త్రమువల్ల తెలియుచున్నది. కేవల పుణ్యఫలములకు దేవతా 

జన్మములనుపొంది వారివారి పుణ్యఫలానుభవానంతరము మనుష్యలోక మునకు 

వచ్చుచుందురని*క్షీ ణేపుణ్వే మ_ర్హ్యలోకం విశ ని *అనుస్కృతితెలుపుచున్నది. 

కాన మనుష్య జన్మము నెత్తిన (ప్రతివారు సుఖముతోపాటు దుఃఖమును కూడ 

అనుభవించవలసియున్నది. ఇట్ట స్థితిలో సుఖము ననుభవించుట అందరికిని 

ఇష్టమెగాని, దుఃఖానుభవము ఎవరికిని ఇష్టము కాదుగద ! సంప్రాప్తమగు 

దుఃఖములను దృశ్యసత త్వ జ్ఞానముతో అనుభవించుట అధిక దుఃఖమునకు 

హెతువగుచున్నది. జగన్మిధ్యాత్వని శ్చయానుభవమును పొందినవారికిగాని, 

లేక తన్ని శృయదృఢజ్ఞానము గలవారికిగాని, లోకమున _అనుభవింపబడు 

సర్వవ్యవహారములు అసత్యబుద్దితో న్యవహరింపబడు నెడల ఆవ _స్వసత్యత్వ 

జ్ఞానము వారియొక్క దుఃఖానుభవము నాథాసము గావించి తగ్గించును. ఇది 

(పఫత్యక్షలాభమని (గహించవలయును. అనుభవములోగూడ "వలన చిత 

(పదర్శనములలో ఎంత ఘోరదుః8ఖ (పదర్శన ములను చూచినను అవి మనకు 

తాత్కాలిక కించిద్దుఃఖమును మాత్రమె యిచ్చును. అదేవిధమైన వాస్తవ 

దృశ్యమును చూచినప్పుడు ఆద్బుశ్యమును చూచిన తరువాత రెండు రోజులు 

నిద్రపట్టక భయదుఃఖములను పొందుచుండును. కేవల (పేక్షకత్వములోనే 

సత్యాసత్యదృుశములయం దు ఇట్ట యనుభవము కలుగుచుండగా, సత్యదృళ్యాను 

భవములో ఈ దుఃఖ తారతమ్య మెంత యుండునో ఊహించి. తెలుసుకొన 

వచ్చును. కాన సత్యవ_స్వ్వనుభవదుఃఖముకన్న, అసత్యవ_స్వ్వనుభవము అనగా 

మిథ్యయని జ్ఞానముచే (గహంచి అనుభవించు పదార్గదుఃఖాదులు ఎంతన్యూ 

నత పొందునో (గహించవచ్చును. ఇది అందరికిన్ని అనుభవ విషయ మేగాన 

ఈ జగన్మిధ్యాత్వజ్ఞానదార్హ్యము, మనలకు జీవదశానుభవములకు కూడా చాలా 

ఉపకరించును. ఇట్టి జ్ఞానసంపాదనచె ఇహపరలాభములు రండును కలుగు 

చున్నవిగాన ఇట్టి జ్ఞానసంపాదన వివేకులందరికిన్నీ ఆవళశ్యకమగుచున్నది. 

ఇట్టి జ్ఞానము ఆత్మార్థముగాని, పరార్థముకాదు. ఈ జగత్తంతయు సత్యాన్భ్ఫత 
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రూపమని (శ్రుతి తెలుపుచున్నది. ఇందు సత్యాసత్యములు రెండున్నూ కలసి 

యున్నవి. అందులోని అనృతమును త్యజించి సత్యమును (గ్రహించుట 

ముముకువున కావశ్యకము. జగన్మిధ్యాత్వ నిశృ్చయదార్హ్యమును పొందిన 

మహనీయులకు రాగ ద్వేషాదులు కాలక్రమేణ క్షయించును. పరమశ్నత్రువు 

లైన రాగద్వెషాదులు తగ్గుటకు ముఖ్యసాధనమైన మరియొక అంశమును 

గూడ జ్నాగతతో ఆలోచించవలసియున్నది. అదియేదన_ధనేచ్చ లోకములో 

“భన మూలమిదం జగత్” “అర్జా బహిశ్చరాః [పాణాః” అను లోకో కులను 

బట్టి అర్థసంపాదనకు (పాణములను కూడ కోలుపోవుచున్నారు. వ్యవహార 

సాధనమైన యీ ధనమే అందరిచేతను కోరబడుచూ తీ వ్రరాగ ద్వేషములు 

అధిక దుఃఖ కే శములకు కారణములగుచున్నవి. ఈ విషయము అందకిన్నీ 

యనుభవమే. ఇట్టి అధిక దుఃఖక్లే శములకు కారణమగుచున్న ధనభోగై శ్వ 
ర్జముల స్వరూపము నిచట విచారింతము_ 

ఈ పరమార్ధ విషయ ని ర్రయములలో లోకబోధకన్న శా_స్త్రటోధను, 
శా స్త్రబోధకన్న త_త్త్వబోధను అధిక [పామాణ్యముతో (గహించవలయును. 

ఎందుచేతననగా _ త త్ర్వమనగా వాస్తవముగాన దినినిబట్టి తక్కిన రెండు 

జ్ఞాన ములున్నూ అవా_స్తవములనిస్నీ, ఐనను వాస్తవ (గహణమునకు పరం 

సరగా ఇవి సాధనములని (గ్రహించవలసియున్నది. ఈ ధనభోగై శ్వర్య 
సంపత్తులు (పతివారికిన్నీ వారివారి (ప్రారబ్దక ర్మనుబట్టి సం(పా ప్రమగుచున్నవి 

గాని, కోరుకున్నంత మా(తమున వచ్చునవి కావు. కోరికలవ ల్ల కలుగునది 

దుఃఖముగాని, సుఖము కలుగుటలేదు. అందుచే (దారబ్దానునారముగా గలుగు 

ఈ ధన విషయసంప త్తి సుఖదుఃఖములను స_క్రతారాహిత్యముగ అనుభవింప 

వలయునని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. దీనినే కర్మకౌశలమని గీతలలో చెప్పు 

చున్నారు. ఇట్లు సక్తతారాహిత్యముచే చేయుసర్వకర్మలను అనుభవించుటయే 

జ్ఞానకౌ శలము. ఇట్టి కౌశలముచేపొందు అనుభనమువల్ల కలుగు వికారాదులను, 

అనగా వాటియొక్క మందతీ. వానుభవములను అధిక న్యూనతలతో ననుభ 

నింపవచ్చును. ఎట్లన, ఎండ తీవ్రతను అంతటను తగ్గించుట సాధ్యము కాక 
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పోయినను అపేక్షిత (ప్రదేశములయందు ఛ్యతపాదుకాది పరికరములచే 

తగ్గించుకొనునట్లు జ్ఞానమను ఛృత్రముచే ఈ కర్మకౌ శలములతో సుఖదుఃఖముల 

తీవ్రతను తగ్గించుకొనవచ్చును. కాని ద్రారబ్లాను భవము ఎవరికిస్నీ తప్పదు, 

దీనినే పంచదశిలో_ 

ల్లో అవశ్యుంభావిభావానాం పతీకారోభవేద్యది | 

తదా దుఃఖె ర్న లిపష్యేరన్ నలరామ యుధిషిరాః 1 
య ౯ © 

అనగా కర్మ(పాబల్యముచే తప్పనిసరిగా జరుగవలసిన సుఖదుఃకఖాదు 

లకు (పతీకారోపాయమున్న యడల నలుడు, రామచంద్రమూర్తి, యుధిష్టిరుడు 

పరందరు దుఃఖమును హపొందుటికవకాశమే యుండెడిదికాదు అని తెలుపు 

చున్నారు. ఈ సుఖదుఃఖములకు ముఖ్యకారణము అపరిమిత ధన క్ష తగృహో 

దులను సంపాదించు కోరికయే. కాని ఇవి కోరికచే సిద్ధింపవు. నిష్కామనయా 

అనగా కోరికలేక చేసినపనులు బాగుగా సిద్ధించును. ఒక వేళ సిద్దించకపోయి 

నను అధిక దుఃఖకరములు కావు. ఒకరి ఉపకారాపకారమువల్లను మనకవి 

కలుగవు. మరి యెట్ల నిన, వారివారి _పారబ్దకర్మమువల్లనే కలుగుచున్నవి 
గాని, అన్యవిధముగా కాదు. దీనినే శా_స్త్రము-_ 

లో సుఖస్యదుఃఖస్వనకోపిదాతా పరోదదాతీతి కుణుద్ది షా | 

అహ౦కరోమీకి వృధాభిమా నః స్వకర్మసూ(త(గథితోహి లోకః ॥ 

అనగా సుఖమును గాని దుఃఖమునుగాని ఇచ్చువాడెవడును ఉండడ్కొ. 

మరొకరివల్ల ఇవి కలుగునను బుద్ది సరియైనదిగాదు. నేను చేయుచున్నాను 
అను అభిమానముకూడా మిథ్యయే. సర్వ్మపపంచము వారివారి కర్మమను, 

స్నూతముతో (గుచ్చబడియున్నదిగదా ! ఆని చెప్పుచున్నది. కనుక (ప్రతి 

వారికిన్ని కలుగు నుఖదుఃఖానుభవములు వారికర్మ పరిపాకఫలరూపముగ 

కలుగుచున్న వేగాని, ఇతర విధముగ కలుగుటలేదు. ఐనను (పతి వారికిన్నీ 

శ” పైనను ధనమును సంపాదించిన సుఖము కలుగునను కోరిక కలుగు 
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చున్నది. కాని ధనమువ లనే అందరికిన్నీ వారు కోరుసుఖములు కలుగుట 

లేదు. ఎందుచేతననగా ధనము సుఖసంపాదనకు వ్యవహారోపకరణముగాని, 

సుఖముకాదు. వ్యవహారమనగా మాయబంగారము వంటిదని పైన చెప్పి 

యున్నాము. సత్యసుఖస్వరూపము. (బహ్మా. అనగా బహ్మ సుఖస్వరూపము. 

సుఖము పుణ్యఫలము. గనుక ఎవరు ఎంత పుణ్యము నార్షించుదురో, దానిని 

బట్టి సుఖానుభవము అనుకూలధనాదులున్నూ కలుగుచుండునుగాని, వేరుకాదు. 

ధనము (ప్రపంచాంతఃపౌతిగాని వేరుకాదు. సర్వ ప్రపంచమునకు (బహ్మా 

అధిష్టానము--స్వరూపము అందుకని ఈ ధనము కూడ (బ్రహ్మస్వరూపమే 

గాని, వేరుకాదని తేలుచున్నది. దీనినే “ఈశావాస్యమిదగ్ంసర్వం. . .. 

మాగృధఃకస్య సి స్విద్ధనం” ఇత్యాది శుతివాశ సములు సూచించుచున్నవి. గనుక 

ధనము [బహ్మస్వరూపము ఒక్క-టియేనని తెలుసుకొని దృ శ్యమిథ్యాత్వమును 

(గహించి అనుసంధానమువ బ్రనే ఆ [బహ్మను పొందవలయును. పరమార్థ 

ములో అర్థమున్నదిగాని, అర్హములో పరమార్థములేదు. అర్థమన్నను ధన 

మన్నను ఒకటియెగదా ? గనుక పరమార్గ లాభమును సంపాదించిన అర్థ 

లాభ దానిలోనే ఇమిడియుండును. ఇట్ట లాభమును అభ్యాసకులు (గహించు 

టకు అవకాశముగలదు, కాలక్రమేణ ఇట్ల జ్ఞామేన నిత ౪నిరతిశయానంద 

రూప మోక్ష(ప్రా పికి సాధనమగును. 

 వదాంతానుభవము వ్వ రుహోదికి సాధ్య చమూ 

శాస్త్రమును బట్టి అనుభవమన్ననూ, జ్ఞానమన్ననూ, ఒక్క-టియే. 

అనుభవము జ్ఞానము వినాగా కలుగదు, అట్ట అనుభవములు జె జ్ఞాసస్వరూపము 

లను బట్టి యుండును. (భాం తిజ్హా నముచే (ఛా "ంతియనుభవములునూ, సత్యజ్ఞాన 

ముచే సత్యానుభవములును కలుగుచుండును. వేడాంత జ్ఞానమనిననూ తత్వజ్ఞాన 

మనినను యొక్కటియే. తత్వజ్ఞానమ నగా పదార్థముయొక్క_ వా స్తవజ్ఞానము... 
అతడే 
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అట్టి పదార్థము యిచట (బహ్మా. ఈ (బ్రహ్మయే తనయందభిన్నముగానున్న 

మాయచే మోహితుడై జీవనానాత్వ(భాంతిని పొందినవానివలె జీవులయొక్క 

అనుభవములనుబట్టి శాస్త్రము మనలకు తెలుపుచున్నది. ఇట్టిజీవులలో మానవుడు 
బ్రహ్మకు అతి సన్నిహితుడుగా యున్నవాడు. [(బహ్మస్వరూపుడే. కాని తన 

అద్వితీయ ఆ అఖండ పరిపూర్ణ సత్యస్వరూపమును మరచి (థాంతుడుగా యుండి 

అట్టి బీవనానాత్వ భాం తితోడ దృశ్య సంసారానుభవములను పొందుచూ, 

సంసార దుఃఖమునకు పాలగుచున్నాడు. ఇట్టి సంసారదుఃఖమంతయూ 

మానవునకు తన వాస్తవ న్వరూపమును అనాది అవిద్యాభ్రాంతు డై మరచి 

నందువలననే కలుగుచున్నది. ఇట్టి సంసారదుఃఖమునుంచి జీవుని తరణో 
పాయమునకుగాను  వేదాంతశాస్త్రము జీవునికి తన _సత్యస్వరూపమును ' 

బోధించుచున్నది. ఇదియే వేదాంత జ్ఞానము. మానవునికి దేహధారణమే వ్యవ 

హారము. ఈ దెహధారణ జీవునియొక్క_ అనాది అవిద్యా (భ్రాంతివలన కల్లినది. 
అనగా (భాంతిజ్ఞానము, కల్పితము. (భాంతి యెట్టిదైననూ (భాంతి జ్ఞానమంతయూ 

యథార్గజ్ఞానముచే గదా నశించవలయును. వస్తు యథార్హ జ్ఞానము కలుగగనే 

వస్తువుయందు (భాంతి నివర్తించును. అప్పుడు నస్తుయా థార్హ్యము. తెలి 

యును. ఇది అందరకునూ సామాన్యముగ తెలిసినవిషయమే. ఎట్టి 
వారికై ననూ జ్ఞానసామ (గి లేనిది అనుభవమనునది కలుగుటకు సాధ్యము 

కాదు. ఎట్టి అనుభవమైననూ సరే. ఇట్టి జ్ఞానములన్నియూ నృత్తివలన 
కలుగుచున్నవి. (పపంచానుభవములన్నియూ యీ వృత్తి త్రిజ్ఞానమువ లననే 

కలుగును గాని అన్యధాగా కలుగవు. ఇట్ట వృత్తి త్తిజ్సానము ప్రత్య క్ మనియు, 

పరోక్షమనియు రెండువిధముల కలుగును. ప్రత్యక్షజ్ఞానము ఇంద్రియ 
విషయ సంయోగములచే స్వానుభవము వలన కలుగుచున్నది. దీనినే 
Direct knowledge అనెదరు. (గంథములద్వారాగాని యితరుల భోధవలన 

గాని యిట్లుండును అని, పరానుభవములద్వారా తెలిసికొనునది పరానుభవ 

జ్ఞానము. దీనిని Indirect Knowledge అనెదరు. జీవునికి యిట్టి రెండు 

జ్ఞానములవలన త తప్ప తోకానుభవము కలుగుటకు మరే శేదియునులేదు. అనగా 



వేదాంతానుభవము వ్యవహారికి సాధ్యమా 159 

పర్యవసాన మేమనిన ఏ జీవునకై ననూఏదో యొకజ్జానములేనిది అనుభవము 
కలుగుటకు వీలులేదు. ఇది నియమము. ఇట్లుండ మానవుడు తన సమ స్త 

లోకానుభవములను ఒక్క-జ్ఞానము వలననే పొందుచునా డు. కాని యిట్లు జీవుడు 

పొందుచున్న సుఖదుఃఖములు లోకానుభవములు ్రాంతిజ్ఞానమా(క్రమనిన్నీ 

యీస్య శరీర సర్వద్భుశ్యమంతయూ (బహ్మాధీగ్రానమందు కల్పితమనియు యీ 

(ప్రపంచము అధ్య స్తమనియు “థ్రాంతిమా(తమిదం విద్వన విశ్వం బహ్మణి 

కల్పితమ్” అని శంకర భగవత్పాదుల నచనమువల్లనూ యింకనూ అనేక 

కుతి. స్మృతి _ప్రమాణములవల్లనూ లోగడ [పకరణములలో నిరూపించి 

నిశ్చయించియుంటిమి. ఇది గాకను (పపంచమంతయు ముఖ్యముగ బీవ,జగ 

ములను రెండువిభాగములతో పరిపూర్ణ చై తన్యమందు అథ్య_స్తముగానున్నది. 

టి (ప్రపంచమున వారి, వారి పారబ్ధకర్మఫలముల చొప్పున జీవుని భోగాను 

ముం జడపదార్థములన్ని యు యెర్చడియున్న వి. బీవుడు 

మా(త్రము భోగి. జడపదార్థములన్ని యు జీవునియొక్క- భో గ్యములు, బీవ, 

జడములు రెండును చై. తన్యమునండే యధిష్టితముగా నున్ననూ జడపదార్హ 

ములయందు వై తన్యము స సుప్తముగను, కార్యకారి కాకుండగనూ శీవుల 

యందు మాత్రము (ప్రబోధముగను కార్యకారిగను యుండి అందు మానవుల 

యందు యీ జై తన్య పదార్థము అనుభవ వివేకముల తోకూడుకొని యున్నది. 
విషయమును, తెలిసినదానిని యున్న దానిని అనుభవించుట పశు, మానవులకు 

అనగా సమ _స్తజీవులకును సమానముగనే కనపడుచున్నది. కాని మానవు 

నికి మాత్రము కనుబడని పదార్హమును (గ్రహించి తెలిసికొనుటకును, తెలియక 

యున్న దానిని తన [ప్రయత్న “సాధనములచే హొందుటకును మానవునకు ఈ 

చెతన్య(పకాశము యున్నది. మానవునకు అధికముగా కలిగిన యిట్టి 

చై తన్య(ప్రకాశముతో నిత్యానిత్య వివేకము కలిగి తన యథార్థస్వరూపజ్జాన 

మును సంపాడించుకొనుటకు అవకాశమున్నది. ఇచట సంపాదించుట 

యనగా తెలిసికొనుట యనియె అర్థము. ఇట్టి అవకాశము ఒకమానవుని 
క్రి తప్ప యితర జీవోపాధులకు లేదు. 
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మానవునకు యీ దేహధారాణానుభవవ్య వహారములన్నియు వారివారి [పార 
బ్బ కర్మఫలానుభవముకుగాను వచ్చినవేగాని మరేమియును కాదు, పుణ్య 

పాపకర్మలన్నియు వ్యవహారకల్పితములు. కర్మఫలములన్నియు అనిత్య 

ములు. ఇట్టి కల్పిత, అనిత్య, క ర్మఫలానుభవములన్నియు (వాంతిజ్ఞానము వల 

ననే జీవునికి కలుగుచూ అనుభవముల నిచ్చుచున్నవి. ఇట్టి జీవానుభవములనిత్య 

ములై జీవునకు సంసారపరంపరదుఃఖము నిచ్చుచున్న వి. కనుక యిట్టి దుఃఖ 

మును ఆత్యంతికముగా పోగొట్టుకొనుటకు మానవుడు తన భాంతిజ్ఞానమునుతొల 

గించుకొని తన వా_స్తవస్వరూపజ్ఞానమును (గహించి స్వానుభవమును పొంద 
వలెను. ఇదియే మోక్షము. బంధమోక్షములు రెండును మానవునికి అనుభవ 

ములే. ఈ అనుభవములు రెండును జ్ఞాన, అజ్ఞానములన ల్ల కలుగుచున్నవి, 

విషయజ్ఞానము లవల్ల వ్యవహారానుభవములు కలుగుచు పర్యవసానమున 

దుఃఖమును, నిర్విషయజ్ఞా నమువలన సత్య స్వస్వరూప, నిత్యసుఖమునూ మాన 

పుడు పొందుచున్నాడు. ఇందు ఒకటి విషయజ్ఞాన మైన అజ్ఞానము. రెండవది" 

నిర్విషయమెన జ్ఞా నస్వరూపము. ఎదియైనను జ్ఞానము (పారబ్బవ్యవహారాను 

భవములను నిలుపజాలదు. వ్యవహారానుభవములు జీవుని (పారబ్ది 

కర్మఫలము. దాని అనుభవములను ఆప్పటకు జ్ఞానమునకు సాధ్యము 

కాదు. కాని అట్టి కర్మఫలానుభవముల సుఖదుఃఖములను తగ్గించుట 

కును నిర్మూలించుటకును గూడ జ్ఞానమునకు సాధ్యము. ఇదియే జ్ఞానము 
యొక్క ఫలము. కాన మానవుడు తన పరమార్హస్వరూపమైస వాస్తవ 

జ్ఞానమును సంపాదించి, తన ప్రారబ్దకర్మఫలానుభవములను అట్టి జ్ఞానబల 

ముతో సుఖదుఃథానుభవరహితు డై చే ఆపాతానుభవములను పొందుచు 
తన ప్రారబ్దకర్మఫలానుస్తారమున + సర్వవ్యవహారములను అభిమానరహితు డై 

ఫలాభిసకుడుగాక చేయసమర్దుడగును. ఎట్లన యీ ప్రపంచానుభవములన్ని 

యు కృతిమ సువర్హాభరణము ల వంటివని ముముక్షువు తనజగన్మిధ్యాత్వ 

జ్ఞానముచే (గ్రహించి సక్ష్తతాభిమానరహితుడె (పాపం చికానుభపములయందు 

అనిత్యత్వబుద్దిచే నిరాసక్తుడగుచు తన కర్మానుభవములను పొందును. తాను 
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నిష్కాముడుగా నుండును. యథా(పా ప్పముగ ప్రారబ్దక ర్మానుభవములను 

ఉదాసీను డె యనుభవించుచుండును. జీవునికి తన (ప్రారబ్దకర్మఫలానుభవ 

ములకున్ను తనసత్యస్వరూప జానానుభవమునకున్ను యెటే విరోధమున్నూ 
డో లు 

యుండదు, జ్ఞానియైనవాడు తన ప్రారబ్దకర్మఫలానునారము సర్వవ్యవహార = 

ములను మిధ్యాజ్ఞానముతో స క్షతారహితుడై చేయుచు, తన వాన్తవపరిపూర్ణ 

సచ్చిదానందలక్షణములను సదా అనుసంధానము చేయుచుండును. ఈ అను 

సంధానమనునది వృ త్తిసాధ్య మేగనుక వ్యవహారమే యగును. అయిననూ 

యిట్టి వేడాంతానుభవ దృఢజ్ఞానము తక్కిన వ్యవహారవిషయవృ త్తి తి జ్ఞానముల 

వంటిదిగాక, నిర్విషయజ్ఞానమగు టనలన మానవునికి జీవదశయందు జీవ 

న్ము క్తి సుఖమునిచ్చుచు ప్రారచ్దాంతమందు ముక్తి నిచ్చును. కాన వేదాంత 

జ్ఞానానుభవము వ్యవహారికి అనగా దేహధారికి పరమసుఖదాయకము సాధ్య 

మైనదియె గాని అసాధ్యముకాదు. 

తత్త్వజ్ఞాని స్థితివ్వవహార నిరూపణ 

లోకమునందు [పప్రాయశః ఇట్టి _బహ్మవిద్యాభ్యాసకుడుగాని లేక తరతమ 

భావముచే తదనుభవమును పొందిన త_త్త్వజ్ఞుడుకాని ఎట్టివ్యవహార లేక సంబం 

ధములు కలిగియుండకూడదనియు, నిర్వ్యావారుడై జడునిలాగున యుండ 

వలననియు, అట్టవాడు అడవులయం దును, కొండగుహలయం దును దిగం 

బరుడై కాని, కౌపీన ధారియైగాని,పెనుజడలతోను, గడ్డములతోను నివసిం 

చుచుండుననియు ఒక అభి వాయముగలదు. ఇదియునుగా క ఇట్టివారు 

సామాన్యులకన్న విలక్షణులుగాను మహిమలతో కూడుకొని యుందురనియు, 

ఉండవతెవనియుకూడా సామాన్య జనాభ పాయము కనబడుచున్నది. ఇంకను 

ఈ జ్ఞానము కలిగినతోడనే మానవుడు నిర్వ్యాపారియై వృక్షకుడ్యాదులలాగున 

11 ] 

re] 



162 (బహ్మావిద్యానుసస్థాన దర్పణం 

జడత్వమును వొందుననిన్నీ, అట్టివారు మనకగు పడరనిన్ని వారికి వ్యవహార 

యోగ్యతయును క్షుత్సివాసాదులు కూడాయుండవను తలంపు కలదు. 

ఎవరటుతలచినను అటిజానులు జానాభ్యాసకులు వారివారి (పార్ల 
౧ రుద మో ఉట 

కర్మఫలమునుబట్లి యొక వేళ అట్టుండిననూ ఉండవచ్చును ఐననూ అపే 
(=A) ag) గా 

యుండవలెనను నియమముగాని, విధిగాని కనబడుటలేదు. అభ్యాసళునికి 

మాత్రము అభ్యాసదశయందు యమనియమాదులత్యావశ్యకములని వేరుగ 

చెప్పనక్క-రలేదు. అభ్యాసకుల స్టితిపాటవమునుబట్టి ఒకప్పుడు బాహ్యాముగాను 

మరియొక ప్పుడు ఆంతరముగాను ఉండవచ్చును. ఇట్ల మనియమాది సాద 

నములు వారివారి మన్ నోదార్హ కమును, స్థితులనుబట్ట అభ్యాసకు లకు ఏటి యావ 

శ్యకతా చేదములుండును. "అందుకుగాడు ఇట్టివి (పత్యక్షాపత్యతములుగా గూడ 

నుండవచ్చును. తరతమభా వములచే వారివారి జ్ఞానానుభవదార్హ్యమును 

బట్టిన్ని, పారబ్దకర్మ్యఫలాను భవమును బట్లినీ న్ని యిటివా రుందురుగాని, యీ 

విధముననే యుండవలెనను విధి, స్వరూపములు కనబడుటలేదు. లోగడ 

తెలిపినట్లు యెంతమహనీయులై సను చేహధారులై యున్నంతకాలము వ్యవ 

హారానుభవములు తప్పవు. అందుకుగాను ఇట్టిజ్జానసంపన్నులు వ్యవహార 

పరమార్హ జ్ఞానములు రెండునూ కలవారై. యుందురు. “పారబ్దంభోగతోన 

శ్వేత” అను వచ నముసనుసరించ్చి (జా రద్దకర్మఫలానుభవము జ జ్ఞాన్యజ్ఞానులకు 

సమానము. గాసి ఇట్రక ర్మ రానుభవముల వల్ల కలుగు నుఖదుఃఖములలో 

మాత్రము జ్ఞాన్యజ్ఞానులకిం తారత మ్యముండును. ఈ విషయమును లోగడ 

విపులముగా విమర్శించియుంటిమి. శరీరమున్నంత వరకు జ్లా న్యజ్ఞానులకు 

అనుభవము సమానము. గాన ఉభయులకున్ను ద కతానుభవము వ్యవహార 

కాలమందు సమానము. దీనినే “వ్మవహారేద్వెతినస్పర్వే” అని వ్యవహార 

కాలమందు జాన[?జాను విదరును 'ద్వాతులుగా నె యుందురు. అదె ్వతసిద్ది 
జా రడ ౧ యా యా థి 

జాన రూపముగాని శీయాదావముగా | నుండదు.  రస్గొడుకు వీలులేదు. 



త త్వజాని సితివ్యవహార నిరూపణ 163 

యను. నిశ్చయజ్ఞానముతోనున్ను సమాధ్యభ్యాసకాలములలో స్వస్వరూప సత్య 

నిశ్చయజ్ఞానముతోనున్ను యుందురు. వారుసవ్యసాచులు. ఏది అవసరమైన 

యడల అట్టదానిని నిర్వ ర్తించుచుందురు. వ్యవహారము చేయుకాలములో గూడ 

వీరు సామాన్యజనులకన్న. క కౌశల్యముతో వ్యవహోరాదులను చయుచుందురు, 
ము 

దీనికికారణము వారిత తత్త్వజ్ఞా కానబలమే. అనగా వా _స్తవజ్ఞానబలము. సామా 

నుర్జలవ్య వహారములు కేవలము వ్యవహారజ్ఞానముతోగూడిన వే యగుటవల్ర 

సత్యత్వదా ర్హ్యములు తక్కుూవగలవిగాను ఆభాసముగాను యుండును. ఎట్లు 

న్నను జ్ఞానియైనవాడు వ్వవహారము నెప్పుడును కోరడు గాని ద్వెషింపక 

క్రై శపడక యుప్పొంగక (పారద్దక ర్మమును బట్టి వ్యవహారములను నిర్వర్తించు 

చుండును. వీనిని గురించి ఏద్యారణు రాలు ఇట్లు తెలుపుచున్నా రు 

శో అవిరోధి సుఫబుద్ది స్వానందేచగమాగమౌ | 

కుర్వ న్యా స్వే క్రమాదేషా కాకాకివ దిత స్తతః ॥ 

ఇట్టి యోగియొక్క- చిత్తము కాకికంటివలె విషయసుఖమును (బ్రహ్మో 

సందమును ఇటునటు నాస్వాదించును. యోగి విక్షేపదళశయందు విషయ 

సుఖమును, సమాఢి దశయందు (బహ్మానందసుఖము నాస్వాదించుచుండును. 

శో ఎకె వచ్చషిఃకౌరఠస్య్ణ వామ దక్షిణగే(త్రయోః ! 
లా యా న | 

యాత్యాయాత్యేవ మానన్లద్వయే త త్త్యవిదోమతిః ॥ 

కాకికి కుడి యెగమకన్నులందొకదృష్టియేకాన ఒకకంటితో చూచు 

నపుడు రెండవకంటితో జూడనట్లు (బహ్మవిదునిబుద్ధి విషయానంద (దహ్మా 

నందములను భిన్న కాలములలో ఇసనుభవించును. 

థో భుంజానో విషయాగందం (బహ్మానందంచ త _త్త్వవిత్ | 
ఇషా 

ద్వాభాషాభి జ వద్విద్యా దుభౌ లౌకిక వె దికౌ ॥ 
డు! మా 
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రెండుభాషలను తెలిసినవా డెట్టు ఒకొ-క్క-కాలమందొక్కొక్క_ భా 

మాట్లాడునో అమె (బహ్మా విదుడు భిన్నకాలములందు ఏషయా నంద (బహ 

నందముల ననుభవించుచున్నాడు. 

శీ వసిషభగవానులు జానీయొక్కాచర్య యెట్లుండవలసినదనియ 
(©) © దః గాం 

యౌ (క్రింది కోకమువల నిరూసించుచున్నారు--- 
(గూ తద, 

శో నవాం ఛతానత్యజతా జైన ప్రాప్తాస్వభావతః 

సరితస్సాగరేణేవ భో _క్షవ్యాభోగ భూతయః ॥ 

జ్ఞానియగువాడు ప్రా ప్రించని యర్హంబుల గోరకయు ప్రాప్తించిన 
యర్హంబుల విడువకయు (పా ప్తములగు భో గై శ్వర్యంబులను సము దుండు 

(ప్రా పములగు నదుల ననుభవించుచుండునటుల భోగించుచుండవలయును. 

త_త్త్వజ్ఞాని యనుభవము లి'ప్లే యుండును. ఆత్మవేత్త దుఃఖమును పొందడని 

(శుతులు తెలుపుచున్న వి. అయిననూ యిష్టానిష్టములయందు ఆత్మజ్ఞునకు గూడ 

(పవృ త్తి కలుగుచునేయున్నది. దీనినిబట్టి తత్స్వట్లానికి మా(త్రము దుఃఖము 

లేదనుకొనుట యెట్లని శంకించిన_ఉపహెధిధర్మము లటుల కనబడిననూ అట్టివాడు 

విషయలాభాలాభ నిమి త్రము యిచ్చారహితుడై [పవ ర్తించును గనుక విషయ 

సుఖదుఃఖములను పొందడు-__ఏలనన యిట్టి జ్ఞాని,తాను సచ్చిదానంద రూపుడని 

(గహించువాడు. తాను పరిపూర్ణుడు అని సత్యజ్ఞానానంతలక్షణములతో తనను 

తాను తెలిసికొనినవాడు గనుక కోరదగినదేమియును యుండదు సుఖదు ౩ఖ 

ముల నొందడు. కాని జ్ఞానికియెనను (ప్రారబ్దక ర్మానుభవమును అంతఃకరణో 

వాది దాని స్వభావమువల్ల జరుపుచునేయుండును. అయిననూ యిట్ట దృథా 

పరోక్షజ్ఞాన ముకలవారికి యిష్టానిష్ట ప్రాప్తి పరిహారముకొరకు (ప్రవృత్తియే 

యుండదని (కుతి (ప్రతిపాదించుచున్నది, దీనినే (తతి “ఆధ్యాత్మ యోగా 

ధిగమేన, దేవం, మత్వా ధీరో హర్ణళోకౌ జహాతి” అని తెలుపుచున్నది. 

కాస త _త్హ్వజ్ఞునకు జీవదశయందుగూడ తత్త్వజ్ఞానముచె యిట్టి సుఖము కలుగు 

ననుటకు సందియము లేదు-_ అట్టివాడు నిష్కాముడగుచు దేనిని కోరడు-- 



జ్ఞాని స్టితివ్యవహార నిరూపణ [65 pe 
ఇట్టి మహనీయుని గురించియే ఆశుతి “ఆత్మానం చెద్విజానీయా దయ 
మస్మీతి పూరుషఃకిమిచ్చన్, కస్యకామాయశరీర మనుసంజ్వ ఆత” అని స్పష్ట 

ముగా తెలుపుచున్నది ఇంకనూ 

శో వర్తమానే ఒపిదేహే౬స్మిన్ ఛాయావదనువ ర్తతే | 

అహంతా మమతా భావో జీవన్ము క్తస కలక్షణమ్ ॥ 

తత్వజ్ఞుని అహంకార మమకారములు ఛాయామా(త్రములేకాని 

బంధములుకౌవు అని (శ్రీ శంకరభగవత్సాదులు తెలుపుచున్నారు.. కావున 

త_త్త్వజ్ఞానమువలన వ్యవహారలోపము కలుగదు- జ్ఞాని (ప్రారబ్దానుసారమున 
సర్వ వ్యవహారములు అసంగుడై చేయుచుండును. ఇంకనూ ఇచట త _త్త్వజ్ఞు 

డనినను, జ్ఞాని యనినను, కత్త్వక్షానమునెరిగిన అభ్యాసకుడు అనగా తన 

వరోక్షజ్ఞాన మును అపరోక్షముగా పొందుటకు అభ్యాసాదులను చేయువాడు. 

ఇట్టి అభ్యాసకునకు గూడ “ప్రారబ్ద మనుభో కవ్యం” అను వచనమును 

బట్టి వ్యవహార ప్రవృతి కలుగుచునే యుండును-- ఇట్లు కలుగునప్పుడు తన 

వ్యవహారస్థిత్యనుభ వములకు కొంతవరకైననూ రాగాది (పవృత్తులతో 

యిం[దియ వ్యాపారమావశ్యకమగుచుండును. అట్లు వ్యవహరించు కాలములో, 

జ్ఞానాభ్యాసకుడై నవాడు యిం్యద్రియములు వాట్మిసవృత్తులతో, _ తాదాప్యత 

నొందక వాటిని కేవలతనవ్యవహారానుభవ సాధనముగ, (గహించి తన 

కౌర్యానంతరము నాటిని గు_ర్తించుటకుగాని స్కరించుటకానియుండదు, ఇంతియ 

కాని పామరుని లాగున తన యి౫౫దియ(పవృ త్తి వశుడుగాడు-- జ్ఞానియైన 

వాడు తనదేహేందియ(ప్రవృ త్తి సముదాయమునంతయూ తనకన్న వేరుగ 

తలచుచు వాటిని, తనయిష్షసిద్దియైన మోక్షవొ పికి బాహ్యాంతర, కరణ 

ములుగ అనగా సాధనములుగా నుపయోగించుకొనుచు తన (పారబ్బకర్మ 

ఫలాను భవక్షయము చేయుచు (బ్రారబ్దాంతమందు తాను మాతము తనసత్య 

స్వరూపముతో నిర్వి శేషడగును- 



తో ట్ ఇ 

జ్ఞాని అజ్ఞానుల అనుభవ ఏవెచసి 
(ry 

లోకమునందు సాధారణముగ మానవుడు, నిత్యానిత్యవివేకము లేని 

వాడె (ప్రాపంచిక సత్యత్వబుదితో తన ప్రారబకర్యఫలానుభవములకుగాను 
నూ డు | 

యిప్పుడు కలుగుచున్న దృశ్యానుభవములయందు తన క_ర్హృత్వాదులు వాస్త 

వములని నమ్మి యాచరించుచు తనయొక్క కర్మఫలములనుగూడ నిత్య 

ములని సత్యములని నమ్ముచు అధిక దుఃభాద్యనుభవములను పొందు 

చున్నాడు. కాని యీ దృశ్యానుభవముల అవా _స్తవికతను, తాను దృశ్యవ్యా 

మోహితుడై (గహింపజాలకయున్నాడు. ఇట్టి వారందరును తత్త్వశాస్త్ర 

దృుష్యా అజ్లానులని చెప్పబడుచున్నారు. దీనికి కారణము జీవుడు సత్యము 
రు “దో ల 

కాని దానిని సత్యమని తలచి, నమ్మి, అనుభవించు కు. ఇట్టి దానిన లోక 

వ్యవహారమున మోసపోవుబయని చెప్పుదురు. ఇట్టిది జీవుని అనాది భమచే 

కలుగుచున్నది. ఇట్టి అనాది భమమూలక మోసమునుండి తప్పించుకొనుటకు 

మానవుడు జ్ఞానమును సంపాదించవలెను. జ్ఞాన శబ్దమునకు ముభ్యార్హము 
క ఖ 

తత్త్వజానమనియే. త త్వజ్ఞానమనగా వ స్తుయథార్లజ్తానము. ఇచట మనలకు 
వ ఆం డో ల్ో అ లః 

కావలసిన యథార్థజ్ఞానము ఎమనిన జివునకు సర్వసంసారదుఃఖములను కలి 

గించుచున్న యీ (ప్రపంచముయొక్క- వాస్తవస్తితి జ్ఞానము. ఇది వాస్తవమే 

అయినయెడల జీవునికి యిప్పుడు కలుగుచుస్న అనుభవములన్ని యు యథార్థ 

ములేయగును. అట్టుగాక యీ దృశ్యము అవా స్తవమైన యెడల జీవనికి, 

అవా_స్తవ పదార్థములతో యిపుడు కలుగుచున్న అనుభవములన్నియు (భాంతి 

మాత మెగదా. శాస్త్రము “భాంతి మాతమిదం విశ్వం” యీ దృశ్య 

మంతయు (భ్రాంతిమాత్రము అని మనలకు చెప్పుచున్నది. ఇట్టి (భాంతిని 

నివర్తింపజసుకొనుబకు వా_స్తవజ్ఞానము అనగా త తృ్వజ్ఞానము మానవునకు 

ఆవశ్యక మగుచున్నది. కాన (శుతి (ప్రమాణ్యగహణమువల్లను, శమదమాద్య 

భ్యాసములతోడను, శాస్త్రబోధ అనుభవ వివేచనలతోడను సంపాదించిన, 
నిత్యానిత్య వివేకముతోచేయు అనుసంధానాదులవల్ల ను ముముక్షువు జగన్మి 
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ధ్యాత్వ నిరూఢీయును తన | సత్యస్వ రూపజ్జానమును సంపాదించుటచే త త్త 

క్ఞైనముబొందినవాడు, జ్ఞానియన బడును. అయినను ఇట్టి తత్వజ్ఞునకు గూడ 

(పొర రబ్దక ర్మఫలానుసారము దెహాద ్యనుభవములు తప్పవు ఇట్ట దేహాద్యనుభవ 

ములు జ్ఞానికిని, అజ్ఞానికిని సమానమే. కాని వారివారి జ్ఞాన తారతమ్యుములను 

బట్ట యిట్టి యనుభవములయొక్క సుఖదుఃఖములను, తీ(వత, న్యూనతలతో 

అనుభవించుచుందురు. ఇచట క్జాని అజ్ఞానులకు అనుభవములు సమానమగు 

నప్పుడు వాటివల్ల కలుగు సుఖదుఃఖముల తారత మ్య మెట్లు వచ్చునని యోచిం 

చవచ్చును, కుత్సిపాసాది దేహధర్మములు జ్ఞానికిని అజ్ఞానికిని సమానము గానే 

యున్నను అట్టి దహధర్మములను అజ్జానియైనవాడు వానిని తన ధక్మములుగా నే 

తలచి అట్టి జ్ఞానముతో అనుభవించుచు కర్షృత్వాద్యభిమానములను పొందు 

చుండును. జ్ఞాని యన్ననో తన జ్ఞానముచే యిట్టి దేహధర్మములన్నియు, తన 

కల్పితాంత8కరణ వుపాధిధర్మములుగాని తనవి కానను నిశ్చయముతో కర 

త్వాద్యభి మానములు తగ్గించుకొని అనుభవించుచుండును. జ్ఞానికి యిట్లు 

తెలుసుకొన్నను తన (ప్రారబ్దక ర్మఫలమును బట్టి యింకను తన దేహతాదాత్మ్యాధ్యా 

సము యుండును గనుక్కయిది తన (పారబ్దఫల శికయని తలచి,స్వల్పా పేక్షలతో 

'దేహధర్మానుభవములను చేయుచుండును. ఈ దేహధర్మములు ఉభయులకు 

సమానమైనను అజ్ఞాని యీ ధర్మములు తనవని నమ్మి తన  ధర్మములుగా 
అనుభవించుచుండును. కాని జ్ఞాని యిట్టివి తన ధర్మములు కావను నిశ్చయ 

ముతో యివి అను్యని ధర్మములను జ్ఞానముతో అనుభవించుచుండును. ఇట్లు 

జ్ఞాని యజ్ఞానులు దృశ్యానుభవములయొక్క_ తారతమ్యము చూచిన తన బిడ్డ 

యందు కలుగు (_పేమకును, పరుని _ బిడ్డయందుండు (పేమకును యుండు 

నంత భేధముగానుండును ఎట్టివారికై నను తనకు కలుగు లాభనష్టముల 
యొక్క సుథాద్యనుభవములకున్ను తనది. అనుకొనుదానియందు కలుగు 

లాభన షములయొక్క. సుఖా ద్యనుభవములకున్ను తారతమ్యముండునుగదా. 

రః (పపంచమందు మనలకు కలుగుచున్న సుఖదుఃఖభానుభవము 

లన్నియు ఒక్క జానమువ లనే కలుగుచున్నవిగాని అన్యధాగా కలుగుటలేదు, 
ఖా ౧7 
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కాని యీ జ్ఞానములో సత్యజ్ఞానము అనగా యథార్గజ్ఞానమువల్ద్ల సుఖమున్ను, 

అసత్యజ్ఞానము అనగా (భ్రాంతిలేక అయథార్థజ్ఞానము వల్ల దుఃఖమును మానవులు 

పొందుచున్న విషయము అందరికిన్ని అనుభవములోనున్న దే. శా_స్తరిబోధను 

బట్టిన్నీ వివేకల యనుభవమును బట్టిన్నీ కూడ యీ కనబడుచున్న స్వశరీర 

సర్వదృుశ్యమున్ను ఉన్నట్లు కనబడుటయే కాని పరమార్ధ సత్యత్వదృష్టితో 

విమర్శించిన లేనిడేయగుచు అసత్యమై మిథ్యయగుచున్నది. ఈ దృశ్యము 
యిట్టిది అయినను జీవుని అనాది అవిద్యా(భాంతిచే వా_స్తవముగ నున్నదాని 

వలె తోపింపబడుచు వారి, వారి (ప్రారబ్దకర్మఫలానుసారమున జీవానుభవము 

లను కలుగజయుచున్నది. త_త్త్వదృష్ట్యా యీ దృశ్యమంతయు యిట్లు 
అసత్య మెన దె నను అటి దానిని సత్యమని నమ్మి వ్యవహరించువారు అజ్ఞా 

6౬... ౬ లు చః 

నులు. ఇట్టివారు తమ లోకానుభవములనే, తమయొక్క అవా స్తవిక, అసత్య, 

(భమ జ్ఞానములతో వా_స్తవములని నమ్మి వాటి సుఖదుఃఖముల ననుభవించు 
చుందురు. వీటియొక్క_ అనుభవములలో దుఃథాదులు అధికమగుటకు రెండు 
కారణములు. మొదటిది సత్యముకాని యీ దృశ్యమును సత్యత్వబుద్దితో అను 
భవించుట. రెండవది యిట్టి దృుళ్యానుభవములన్నియు అవా_స్తవికములై 

(భాంతి మా(త్రజ్ఞానముతో కూడినవై యుండుట. అసత్య, (భాంతిజ్ఞానములచే 

కలుగు అనుభవములన్నియు విధిగా దుఃఖకరములుగానే యుండును. ఈ విష 
యము లన్నియు విపులముగా యీ (గంథమందే కొన్ని నిరూపణలలో విమ 

ర్శించి, మాసవుడు సర్వదా అయథారజానమువల దుఃఖమును, యథారజానము 
థిడ్లః ౧ థి&ః 

వల్ల సుఖమును పొందుచున్నాడని నిరూపించి నిశ్చయించి యుంటిమి. ఎట్టి 

మానవుడై నను దుఃథానుభవమును,యొప్పుడును యెవరును కోరరుగదా. కనుక 

మానవుడు తనకు కలుగుచున్నద్భృ శ్యదుఃఖమును నిర్మూలించుటకుగాను లేనిచో 
తగ్గించుకొనుటకై నను దృశ్యమిథ్యాత్వజ్ఞాసమును (శ్రుతి, యు క్తి, అనుభవ 
పూర్వకముగ బాగుగ వివేచనచేసి వా _స్తవజ్ఞానమును సంపాదించవలెను, అప్పుడు 
యీ దృశ్యము మిథ్య,లేనిదేయని నిశ్చయముగా తెలియుచు తన ఆత్యంతిక 
దుఃఖరాహిత్యమునకు సాధనమగును. ఇట్లు వివేక, విచారణ, పూర్వకముగా 
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దృ శ్యమిథ్యాత్వమును తెలుసుకుని. తన సత్యస్వరూప నిశృ్చయాను భవము 

లను పొందువాడే జాని, ఇట్లి జగన్మిధ్యాత్యనిరూఢి జానములేనివాడు అజ్లాని 
క ట ఇ దః 

యనబడును. ఇట్టి వారందరును జగత్తును సత్యమని నమ్మి దృశ్యానుభవముల 

పొందుచు వారి (పారబ్దకర్మానుసరణమున కలుగు దుఃథాద్యనుభవములను 

అధిక న్లే శదుఃఖములతో యనుభవమును పొందుచుందురు. దీనికి దృష్టాంతము 

మానవునకు సత్యసువర్ధకంకణము లభించినప్పుడు కలుగునంత సుఖసంతోష 

ములు గాని, కోల్పోయినప్పుడు కలుగునంత దుఃఖముగాని, మాయబంగారు 

కంకణ, లాభనష్టములవల్ల కలుగుట లేదుకదా. ఇదిజన సామాన్యానుభవమే, 

జ్ఞానియెనవాడు యీ (పపంచమంతయు మాయబంగారము వంటిదను నిశ్చయ 

మైన బుద్ది కలవాడు గనుక అట్టి లోకానుభవలా భనష్టములయందు అధిక 

నీ శదుఃఖాదులను బొందక అల్బసంతుష్షియగుచు అనుభవఫలములను న్యూన 

తగా అనుభవించును. సర్వదా సముడై యుండును. జ్ఞానియెనవానియొక్క_ 

దృష్టి (జ్ఞానము) సదా “దిర్హ స్వవ్నమిదం విద్వన్ విశ్వంబహ్మణి కల్పితం” 

అను వచనము ననుసరించి యుండును. కాని యిట్టి వానికై నను (ప్రారబ్దకర్మ 

ఫలానుభవము తప్పదు. కనుక అట్టి లోకానుభవముల నన్నిటిని జ్ఞానియైన 

వాడు పామరునివలె గాక, స్వప్నానుభవముల లాగున జాగదనుభవము 

లెటివె నను అనుభవించుచు వానివల అల్బ, తాత్కాలిక దుఃథానందములను 
ర. ౧౧ 

పొందుచుండును. ఎల్లప్పుడును అసత్వవ స్వనుభవములవల కలుగు సుఖ 
౧ అ ఎం ౧ 

దుఃఖములు సత్యవస్తువుల యనుభవములకన్న అల్బ మెనవగుచు తాత్కాలిక 

ముగ నుండును. ఎట్రన తన స్వప్నములో తాను రాజ్యము పరిపాలించినను 

లేక భిక్షమెలత్తినను తనకు జ్నాగతలో కలుగుచున్న యనుభవము సమానమే 
కదా. అనగా రాజ్యము పరిపాలించితినని సంతోషపడుటగాని, భిక్షమె తితినని 
దుఃఖపడుటగాని యుండదుగాదా. కాని స్వప్నములో తాత్కాలికానుభవములు 

పొందును. ఇ్తే _పారబ్బమున్నంతకాలము జ్ఞానియు తన జా(గ్రదానుభవము 
లన్నిటిని స్వప్నతుల్యముగా అనుభవించు చుండును. కాని అజ్ఞానిలాగున 

దుఃఖము పొందకుండ తన (ప్రారబ్దకర్మ ఫలక్షయమును గావించుచుండును. 
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ముముక్షువునకు జ్ఞానమువల్ల జీవదశయందు కలుగు పరమలాభమిదియే. 
ఈ జ్ఞానమే జీవుని ముక్తికి సాధనమగుచు జీవదశయందు సుఖము నిచ్చును. 

జీవునికి శరీరధారణ మే వ్యవహారము. జ్ఞాని, అజ్ఞానుల వ్యవహారము చూచు 

టకు నొక్క-_ విధముననే యున్నను, జ్ఞానియెనవాడు సర్వద్భృుళ్యమును కల్సి 

తము అను నిశృ్చయముతో అసంగుడై సర్వవ్యవహారములను చేయుచుండును. 

ఇట్టి కర్మ భావిప్రతిబంధమును జీవునికి కలుగజేయజాలక కాలక్రమమున 
మోక్షసాధనమగును. అజ్ఞానియైనవాడు దృశ్యమంతయూ సత్యమని నమ్మి 

అభిమానాసక్తుడై రాగద్వేషములతో కర్మల నాచరించుచుండును-ఇట్లి వ్యవ 

హారములు కర్మఫలము నిచ్చుచూ జీవునకు జన్మపరంపర కలిగించుచు 

సంసార చక్రమున (తిప్పుచుండును- ఇట్టి సంసార ఆత్యంతిక నివృత్తికి జీవు 

నికి త_త్త్వజ్ఞాన మే సాకొత్సాధనముగాని మరియొకటికాదు-చూచుటకు అనగా 

సరానుభవమునకు జ్ఞాని, యజ్ఞానుల వ్యవహారములు సామాన్యముగనే 

యుండి, అత్యంత సూక్షదృష్టికిగాని భేదము _ తెలియబడదు. వారిద్దరును 

బాహ్యాదృషికి యొక్క-తీరుననే యున్నను (శ్రీ వేమనయోగి “ఉప్పుకప్పురంబు 

నొక్క పోలికనుండు, చూడచూడ రుచులు చాల వేరు” అనినట్లు వీరి స్టితులు 

అత్యంత భిన్నముగయుండును. 

జవుని జనపరంపర కథనము 

సమస్త జీవులును అనాదికాలమునుండి వారి, వారి మోక్షప్రాప్తి 

పర్యంతమూ యీ అవిద్యాసంసారచకమున వారివారి జన్మవాసనలనుబట్టి 

(వారబ్బక ర్మఫలానునా రమున, నానాయోనులయందును జన్మించుచూ జనన 

మరణ (ప్రవాహమున (భమణము చేయుచుందురు. ఇట్టి జీవులలో అనేక 

జన్మపుణ్య వి శేషపరిపాకమువలన ఆత్మజ్ఞానమును పొంద (ప్రయత్నించు 

జీవుడే ముముక్షువు. మోక్షము సుఖస్వరూపము గనుకను సాధారణముగ 
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ఆందరు కోరునదియు సుఖమేగనుకను సర్వులనూ ముముకువులనే వ్యవహ 

రించవచ్చును. కాని వీరు కోరునదంతయూ విషయానుభవసుఖముగాన 

యున్నది. ఇది వా స్తవసుఖము కాదు. గాన యిచట మనకు విషయుడైన 

ముముక్షువు అట్ట విషయసుఖేచ్చాపరుడుగా క, నిర్విషయ సుఖసంపాదనమందు 

తీవేచ్చగలిగినవాడై సాధనచతుష్టసంప_త్తియు కమ్మగా గుర్వీశ్వరాను.గహ 

ములను సంపాదించుకొని శాస్త్రీయ విధమున తన సత్యస్వరూపజ్జా నానుభవము 

లను చేయుచుండునట్టి ముముకు జిజ్జాసువు. ఇట్టేవాడు ప్రీతి నిశ్చయ 

పూర్వకమైన దరోక్షజ్ఞానము కలవా డుగానుండును. కావున యిట్టివాడు కొంత 

వివేకవంతుడై , పూ . ర్రిజ్ఞానధలమును అనుభవింపజాలనివాడై యుండును. 

కనుక లోకానుభవములు యితని జ్ఞానాభ్యాసమునకు ఆటంకములుగనుండి 

దుఃఖాదులను కలిగించుచుండును. ఇట్టి జిజ్ఞాసువులకు కూడ ఆత్మీయుల 

మరణము మొదలగునవి బహుసంతాపకరమగుచున్నది. అందుకుగాను జీవ 

జైన తనకు అనాదిగా కలుగుచున్న జన్మ పరంపరలు, అట్టి జన్మలలో 

తన యనుభవములను వివేచనచేసి తెలిసికొనిన యెడల తనకు యిప్పుడు 

కలుగుచున్న యీ దెహాధ్యాసము, యిప్పుడు తనకు కల్పితమైన యీ ఆత్మీయ 

సంబంధముల మృష్మాపాయత, బాగుగ గోచరించును. అందువలన తన 

జ్డాన సాధనాభ్యాసములు అధికచి త్త విశ్రాంతి, స్టైర్యములతో నడచి మోక్ష 

సాధనము కాగలదు. ఎంతటి మహనీయులకై ననూ దృశ్యానుభవములు, 
బలీయములై తన సత్యస్వరూపజ్జ్ఞానమును మరుగుపరచును. ఇట్టి నిరోధములు 

తగుటకై ముముకువునకున్నూ-దృశ్యసంసార దుఃఖోపశనునము కలిగించు 

టకు సాధారణ మానవులకు కూడ యీ వివేచన-సంసార రోగికి రసాయనము 

వంటిదిగా యుపకరించును. కాని మానవునకు జన్మించగనే తన పూర్వజన్మ 

ముల జ్రానము విస్మరణమగుచున్నది. కాన జీవుడు యే జన్మమున కా జన్మాను 

భవములే (పధానముగ జేసుకొని, సత్యమని నమ్మి, సంసార దుఃఖముల 

ననుభవించుచున్నాడు. ఇందుకుగాను (త్రికాలచే_త్హలై న బుషిపుంగవులు 
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కొందరు కారుణ బుద్దితో జీవుల తరణోపాయమునకుగాను జ్రానదో ధార్డమై 

స్మృతిపౌరాణిక [గంథములయందు కొందరు జీవులయొక్క_ జన్మపరంపరలను 

వారికి జ్ఞానోపదెశసాధనముగ తెలిపియుండిరి. అట్టివి యోగవాశిష్టమను 

మోక్షోపాయ(గంథముస సెక్కుయుపాఖ్యానములందు తెల్పియున్నారు. కాన 

వానిలో ఒకటి, రెంటిని యిచట (గహించి తెలుసుకొందము. 

పుణ్యపావనుల కథ :___ పూర్వకాలంబున నొక తపోనిధియైన బుషి 

పుంగవునికి పుణ్యుడనియు, వావనుడనియు, యిరువురు పుుతరత్న ము లుండిరి, 

వారిలో జ్యేఘండును గుణాధికుండునుయగు పుణు్యుండనువాడు జ్ఞానవంతు 

డాయెను. పావనుండను రెండవవాడు సగము జ్ఞానమునొంది మూఢత్వమును 

దాటినవాడును, (బహ్మపదంబును పొందనివాడునై యుండెను. ఆ మునీశ్వ 

రుండు నా యిరువురు పుతులతోగూడి నొక గిరిిపాంతమున నివశించు 

చుం డెను. ఇట్లు బహుకాలము గడువగా తం(డ్రియెన నా బిుషిపుంగవుండు 

కాలధర్మముచే (బహ్మాపదంబు నొందిన వాడాయెను. అట్లు తండియైన 

నా మునీశ్వరుండు గతించగా జ్యెష్షడెన పుణ్యుండనువాడు యథావిధిని 

తండడికి కర్మలు గావించెను కాని రెండవ కుమారుడైన పావనుడు పితృ 

మరణ వియోగమును సహించలేక బహుదుఃఖా(కాంతుడె _భరించ శక్యము 

కాని చింతతో కృశించుచుం డెను. అప్పుడు అన్నయు, ధర్మశీలుండునునై న 
పుణ్యుండు తమ్యునివద్దకు జని యిట్లు పలుక దొడగెను. అట్టి కథనము, 

నా మాటలలో (వాయుటకంటె వాల్మీకి వాక్కున తెలుపుట (శేష్టముగాన 

యిచట అట్టి శ్లోకములను తాత్సర్యార్హముతో నుదహరించుచున్నవాడ. 

శో కింప్కుత దృుఢతాం శోకం నయస్యాం ధ్యెక కారణం, 

పితాతవ ఘన్నోపాజ్ల గతః|పజ్ల్షావతాం వరః. 
అః ఇ 

శో స్వామేవ పరమామాత్మపదవీం మోక్షనామికాం, 

స్వభావమభి సంపన్నే కిం పితర్యనుశోచసి. 
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తౌ॥ తమ్ముడా | అజ్ఞాన మూలంబగు ళోకంబు నేల జెందుచున్నాడవు, జాన 

వంతులలో (శేష్టుడగు నీ తండ్రి మోక్షంబను తనదు పదవిని జెందిన వాడా 

యెను. స్వస్వరూపంబును పొందిన తం(డి విషయమున నేల చింతించెదవు. 

శో మాతా పితృసహ్మస్రాణి సమతీతాని తే సుత, 
Cc? 

పుుత బాంధవ బృందాని జంతోర్షన్మని జన్మని. 

శ్లో; ళోచనీయా యది న్నేహాన్మాతా పితృసుతా స్పుత, 
aa) 

తదతీతా నథోచ్యుం తే కిమజ(సం సహ్మసశః. 

తా॥। తమ్ముడా | నీకు తలి దం(డ్రులు అనేక సహ(ససంఖ్యలె నవారు గడచిరి. 
లం యు 

(ప్రాణికి (పతిజస్మంబునను బాంధవజాలంబు ఎర్చడుచుండును. తల్లిదండ్రులు 

పుత్రులు మొదలగువారినిగూర్చి (పేమచ దుఃఖింపవలసినయెడల తొల్లి ంటి 

జన్మంబులయందు గడచిన సహ[ససంఖ్యులగు మాతాపి(తాదులనుగూర్చి 

యేల దుఃఖింపవు. 

లో బంధుమి(త్ర సుత న్నేహద్వేషమోహదశామయః, 

అన అబ శ్ర సీ 
స్వసంజ్ఞా మా(త్రకేణై వ (పపంది జయం వితన్యతే. 

తా॥ బంధువులు మిత్రులు పుతులు స్నేహము ద్వేషము మోహము ఈ రూప 

మగు (ప్రపంచము తనదు 'పేరుమాతము చేతనే 'పెరుగుచున్నదది. 

శో బంధుత్వే భావితో బంధుః పరత్వే భావితః పరః, 

విషామృత దశేవేహ స్టితిర్భావనిబంధినీ. 

తా॥ బంభువుడని భావింపబడిన వాడు బంధువుడగును. పరుడని భావింపబడిన 

వాడు సరుడగును. విషామృత దశవలె నీస్థితి మనోభావమును బట్టి గలిగి 

నదే యగును. 
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శో ఎడ తే విద్య మానస్య (ఎ సర్వగస్య కిలాత్మ నః, 

య _ 

అయంబంధుః పరళ్ళాయ మిత్యేషా కలనా కుత;. 

తా॥ ఒత్య్థాండయగు నాత్మ సర్వవ్యాపకుం డై యుండగా, వీడు బంధువుడు, 
యా 

వీడు పరుడు అనునిట్ట కల్పన మెట్లు కలదు. 

మాంసాది ' సంఘాఠా ద్లిహా చెర దరస్టిపం ౦జరాత్ , 

తా॥ ఓ తమ్ముడా : రకము మాంసము మొదలగు వానియొక్క- కూటమి 

డేహంబుగాన దేహము ఆత్మకానేరదు. ఆంబనను ఎముకల పంజరంబగు 

నీ దేహంబు మొదలుకొని నేను ఎవడనగుదునో యని నీ యంతట చిత్తమున 

విచారింప్తము. 

శో దృష్ష్యాతు పారమార్షిక్యా స కళిితంంన చాప్యహం, 
C౧ —00 CG 

మిథాంజానమిదం పుణ$ః పావనళే,తి వలతి. 
రః అ a Mn 

తా॥ వారమార్థిక చృష్టిణ చెత నీవును నేనును ఎవరము లేము. ఇకను పుణ్యు 

డనియు పావనుడనియు (భాం తిజ్హాన మె యగుచున్నది. 

శో॥ బభూపు స్తే మహాభేమ శిఖరేష మహీభృతాం, 

బహవో బాంధవాస్సింహోః కిం తానపి న కోచసి. 

తా॥ సీ యొక్క పూర్వపు బంధువులగు ననేకసింహాంబులు పర్వత శనిఖరంబుల 

యందు ఉన్నవి. వె వానిని గురించి యేల ళోకింపవు. 

లో బభూవాఖ దశార్చృష కపిలో వనవానరః, 

రాజపుత్తిస్తుషారేష పుండేము వనవాయసః 

అవ వళ అకు కలాం శ అర జ చ 
సాలేంషు సరఘాప్పుతః పత త్రీ సరల|[దుమె. 
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శా ఎతాసనాగసు చాన్యాసు బం ౦ జనయోనిము, 
oo నా 

జాతో౬సి జంబూ ఏ ఐసా పురాశత సహసశః 

తా మరియు నీవు దశా ర్థచిళశంబులయందు వనగజంబవుగాను, తుషారడిశం 

బుల యందు రాజుప్పుతుడవుగాను, పుం[డదేశములయందు వనవాయసమవు 

గాను, హైహయడేశములయందు సామంతుడవుగాను, (తిగర్త రదేశముల 

యందు గర్హభమ మవుగాను, సాల్వదేశములయందు దేనెటీగవుగాను, సరళ 

వృక్షంబునందు పక్షివిగాను, ఇవియు నింక నితరములగు ననేక యోనుల 

యందు అచేకవేల మారులు ఈ జంబూద్వీసంబున జన్మించినాడవు. 

పః రా ఆగంతాః పితరో యాంతి యాంత్యసంతాశ్చ మాతరః, 

సంసారికాం పుంసాం వన పాదప ప న్ద్లవతి. 

తా॥ ఈ జగంబున సంసారనిష్టులగు పురుషులకు, వనమందలి వృక్షంబులకు 

ఆకులు (వాలిపోయినట్లు కటు అనేకులగు ఏ తం(డుబును అనేకులగు తల్లులును పోవ 

చుసా రు. 

శో భావాభావ వినిర్ము కం జరామర ణవర్డితం, 

సంస్మరాత్మాన మవ్య గో మా విమూఢమతిర్భవ. 

తా॥ తమ్ముడా ! నీవు భావాభావములును జరామరణంబులును లేనట్టి యాత్మను 

ఎకాగచి త్తుడవై స్మరింపుము. మూఢబుద్దివి కాకుము. 

లో ఏవం (వబోధిత స్తేన తదా పుణ్యేన పావన, 

(పబోధమాప ప్రాకాళ్యం (ప్రభాత ఇవ భూతలమ్. 

తా॥ ఆ పుణ్యునిచేత నిట్లు బోధింషబడిసవాడై పావనుండు (ప్రభాతకాలము 

నందు భూతలము (ప్రకాశము నొందినట్లు జ్ఞానమును పొందినవాడాయెను. 

ఇదిగాకను యోగవాశిష్టముననే యీ జగము మాయికమను నిశ్చ 

యము దృఢపడుటకై (శీ రామచందమూ రికి వశిష భగవానులు లీలోపాఖ్యా 
ర్లు — © 
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నమును జెప్పియున్నారు. ఇయ్యది బహువిధములెన వర్లనలతో కూడు 
కున్నదె, సిదాంతటోధతో అతిరమ్య మెన యొక పెద యుపాఖానము. 

యా థి యు ద 

అందుల మన (ప్రస్తుత సందర్భమునకు కావలసిన భాగమున యిచట సం(గ 

హించుదము. అది యేది అనిన, యీ ఉనాభ్యానమందు లీల అనునామె 

మహా పతిివతయు, ధర్మశీలురాలునునై తన తపళ్ళ_క్తివలన సరస్వతీదేవి 

అన్నుగహముచే జ్ఞానాభ్యాసమును పొందినదాయెను. తదుపరి సంసారము 

మీద తనకు గలిగిన హేయత్వబుద్దిని తెలుపుటకుగాను తనదు పూర్వజన్మ 

ములను జ పికి తెచ్చుకొని సరస్వతీ దేవికిట్లు చెప్పనారంభించెను. 
చు —౨ ౧౧ 

కో (బహ్మాణ స్వవతీరాయా అషాజన్మ శతాని మె, 
గా వ ణు టె 

నానాయోని వ్యతీతాని పశ్యామీవాధునా పునః. 

తా॥ (బహ్మ దేవుని వలన ఈ కల్పముయొక్క ఆదియందు సృజింసబడినది 

మొదలు నాకు అనేక యోని సంబంధములగునట్టి ఎనిమిది నూ ర్ల జన్మములు 

కడచినవి. వానిని యిపుడు మరల చూచుచున్నట్టు ఉన్నదానను. 

శో సంసారమండలే దేవి కస్మింశ్చిదభవం పురా, 

లోకా న్తరాబ్దభమరీ విద్యాధరవరాంగనా. 

తా॥ దేవీ: పూర్వము ఒకానొక సంసారమండలమునందు గంధర్వలోక మను 

కమలమునకు తమ్మెదను బోలి యు త్తమ విద్యాధరస్తీనిగా ఉంటిని. 

లో దుర్వాసనా కలుషితా తతోఒహ౦ మానుష్షీ స్థితా, 

సంసారమండలే౬న్యస్మిన్ పన్నగేశ్వర కామినీ. 

తా॥ అంతటనేను దుష్టవాసనచ కలుషము నొందినదానినై మనుష్యశ్రీనిగా 

జన్మించియుంటిని. మరల వేరొక సంసారమండలమునందు నాగాంగననుగా 
జన్మించియుంటిని. 

శో కరంజకుంజ జంవీర కదంబవన వాసినీ, 

ప్మతాంబరవతీ శ్యామా శబర్శహమథాభవమ్. 
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తా॥ అనంతరము చిరిబిల్యవృక్షములు నిమ్మచెట్లు కడి మెచెట్లుగల వనము 

నందు వసించుచు ఆకులను వస్త్రముగా ధరించుచు శబరాంగనను (కిరాత 

స్త్రీని గా జన్మించియుంటిని. 

శో విహంగ్యా వె రివిన్య స వాగురా విపినావనా, 
గా యై 

స 

కైశేన మహతా చ్చిన్నా అధమా వాసనా ఇవ. 

తా॥ అనంతరము అరణ్య [పదెశమునందు ఒక పకీనై జన్మించి యుండగా 

ఒక యెరుకువాడు నన్నువలతో ప'కైను. అంతట గొప్ప కష్టముతో అధమ 
వాసనను ఛేదించునట్లు ఆవలను ఛేదించితిని. 

శో క ర్టికాక్రోడశయ్యాసు విశాంత మళినా సహ, 

పచ్మకుట్మలకో శేమ భు_కింజల్క_ యా రహాః. 

తా; అనంతరము ఆడుతు మ్మెదనై జన్మించి తామర మొగ్గలయందగు కింజ 

ల్య-ముల దినుచు త మ్మిగ ధ్రైయొక్క- నడిభాగములను శయ్యలయందు మగ 

తుమ్మెదతో గూడి ఏకాంతముగా వ్మిశమించియుంటిని. 

శో తతో౭౬ స్త్రీఫల దాతగాణాం కర్మణాం పరిపాకతః, 

- రాజాజహమభవం (శ్రీమాన్ సురా ష్టే్ర్రషు సమాళ్ళ్శతహమ్. 

తా॥ అనంతరము పుం_స్వ్వఫలమును ఈయజాలునట్టి కర్మలయొక్క పరిపాక 

ముచే సురాష్ట్రదెశములయందు సంపద్యు క్రుడనగు రాజునై జన్మించి అందు 

నూరు సంవత్సరములు రాజ్యము చేయుచుంటిని. 

శో॥ శాల్మలీదళలోలానా మాందోళన దరి దతాం, 

మశకస్య మయాలోక్య చినం మళకయా స్థితమ్. 

తా॥ బూరుగుచెట్టుయొక్క ఆకు (వేలాడుచుండగా దానియందు ఉండి ఉయ్యల 
లూగుచున్న అనేకములగు దోమలలో ఒక దోమ ఉయ్యల ఊగుటకు అవ 
కాశములేక ఊరకుండుటసు జూచుచు దె స్యముతో నేనొక యాడుదోమనుగా 
ఉండితిని, | 

12 ] 
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శ్లో యోనిష్యనేక విధదుఃఖ శతాన్వితాసు 
ఇన, 

(భ్రాంతం మయా బహువిమర్ల సమాకులాను, 

సంసారది ర్రసరితశ్చలయా లహరా? 
యం ల 

దుర్వారవాత తరణీ సరణ(క్ర మేణ. 

తా॥ అనేక విధములగు దుఃఖశతములతో గూడిసట్లియు, అనేక విధములగు 

సంకటములతో గూడినట్టియు యోనులయందు సంసారమను అతి దీర్గ మగు 

నది యొక్క. చలించుచున్న (పవాహముచేత వారింప దరము గాని గాలిచే ఓడ 

అనేక (ప్రదేశముల కేగినట్టు నేను _భమించితిని. 

ఇట్లు తన పూర్వజన్మ వృ త్తాంతములను సరస్వతీ దెవి వర(పసొద 

(ప్రభావముచే తేలుసుకొనినదై యిట్లు (భ్రాంతిపడితినని లీల సరస్వతీదేవికి తెలి 

"ఎను. కాన యీ ఉపాఖ్యాన నిరూపణలను బట్టి విద్వాంసుడు తనకు యిప్పుడు 

కలుగుచున్న యీ జన్మానుభవములు యెట్లివే యుండవచ్చునో రమా హాంచ 

వచ్చును. ఇట్లు స్వశరీర దృశ్యానుభవముల మిథ్యాత్వము (గహించి నిశ్చ 

యమును పొందిన అట్టి నిశ్చయమే తన సత్యస్వరూపజ్ఞానమునకు సాధనమై 

ముముకువై న తన యీోహలోకానుభవములను దుఃఖరహితముగను లీలా 

మ్మాతముగను యనుభవింప సమర్జుడగును. కానుక జీవుని యీ జన్మ పరం 

పరా కథనజ్ఞానము తన అవివేకమును పోగొట్టి యిహపరలోకసుఖములు 

రెంటికిని సాధనమగుచున్నదని [గహించవలెను. 

జీవవివేకము 

జీవ వివేవమనగా జీవునికి కలుగవలసిన వివేకము. ఈ వివేకమును 

సంపాదించనలసిన యావశ్యాకత యెమి యనిన, జీవుడు యిప్పుడు పొందు 

చున్న దృశ్య సంసారదుః ఖరాహిత్యమునకుగాను కోరునటి నేను దుఃఖిని 
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యనుకొనునట్లి జీవునికి దీని యావళ్యకత కనబడుచున్నది. జీవునికి 

యీ దృశ్యదుఃఖమంతయు తన (భాంతి చేతనే కలుగుచున్నది గాని మరి 

యొకరి (భ్రాంతివలన తనకు కలుగుటలేదు. కాన తన (భ్రాంతిని (ప్రయత్న 

ముతో నిర్మూలించుకొనవలయును గాని వేరు దారిలేదు. ఇచట (ప్రయత్న 

మనగా తాను యెవరో, తన యీ దృ శ్యదుఃఖములెందులకు కలుగుచున్న వో, 

దీనికి విముక్తి మార్గమేదోయని గురుశాస్త్రబోధవలన తెలిసికొని, తాను 

(శుతి, యు క్రి, అనుభవములతో, తనను గురించి విచారణ చేసుకొనుటయే 

(పయత్నము. ఇట్ట విచారణావిమర్శలనంత యూ లోగడ నిరూపణలలో విపు 

లముగా చేసియే యుంటిమి. కాని యీ దృశ్య(భాంతి మహాబలీయమై జీవుని 

సంసారదుఃఖమున ముంచుచూ జన్మపరంపరతో (భ్రమణము చేయించుచున్నది. 

ఇట్టి ఛ్రమణమునుండి తాను విముక్తి యగుటకు జీవుడుచేయు (ప్రయత్న మే 

వివేకమన బడుచున్నది. ఇతర వివేకములు గౌణము. ఈ (భాంతి జీవునికి 

దోరునివంటిది. కాన నై పుణ్యముగల చోరుడు మన గృహమందు (ప్రవేశించి 

నప్పుడు తిరిగి వాడు రాకుండుటకుగాను, ఆ చోరుడు యెట్లు మన యింట 

ప్రవేశించినది, మనకు యెట్లు యెంత నష్టము కలుగజేయుచున్నది, బాగుగ 

అనేక మారులు, యనేక విధముల నాలోచించి గృహభ దతకుగల లోపము 

లను తీర్చి మరల ఆ చోరుని రాకుండచేయునట్లు, యిప్పుడు మనలకు దుఃఖ 

క్లే శముల నిచ్చుచున్న యీ జీవృభాంతియూ కూడ నెట్లు కలిగినదో బాగుగ 

పలుమారులు విమర్శ, విచారణలు చేసిన యెడల, మన గృహమందు చోరుని 

తిరిగి (పవేశించకుండ చెయగలుగునట్లు యీ జీవునికి యిప్పుడు కలుగుచున్న 

(ఛ్రాంతియను చోరుని నిర్మూలింప సాధ్యమగును. గనుక యీ జీవతత్వ 

మననేమి ? ఈ జీవుడు ఎవరు? ఈ దృశ్యదుఃఖ కారణమేమి ? అది ఎట్టు 

నివ_ర్తించునను మొదలుగాగల విషయములను మరియొక విధమున విచా 

రించుదము, 

లో 

ర్వము అద్వితీయ, అఖండ, పరిపూర్ణ చైతన్య స్వరూపు 

ర యొక్క టియే యుం డెను. ఇదియే వా_స్తవమున సత్స. 

౪ 
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దార్గము-(బ్రహ్మా. ఈ [బహ్మయే తన యందభిన్నముగానున్న మాయా 

(ప్రభావముచే జీవ నానాత్య(భాంతిని పొందినట్లు, జీవానుభవమువల్ల తెలియు 

చున్నది. కాని యిది వా స్తవముకాదు. అయిననూ యీ (భ్రాంతియుత నానా 

జీవులకు దృశ్య సంసారదుఃథానుభవములను యీ మాయాశ క్రియే అనాదిగా 

కల్పించుచూ, (పపంచానుభవముల నిచ్చుచున్నది. ఈ (ప్రపంచము (భ్రాంతి 

కల్పితముగాని మరేమియునూ కాదు. ఈ జీవుడునూ యిట్టివాడే. కాన 

యీ దృశ్యమంతయు కల్పిత పపంచమే. కేవల అనాది జీవభాంతి కల్పి 

తము. ఈ సమ స్తభ్రాంతియునూ ఒక్క త_త్హ్స్వజ్ఞానము వల్లనే నశించును 

గాని వేరు మార్లములేదు, త_త్వ్వజ్ఞానమనగా సత్యవస్తు యథార్భజ్ఞానము.దీనికి 

గాను మనలకు భ్రాంతిని కలుగజేయుచున్న యీ మాయాశళ క్రీని గురించి 

కొంత విచారణ మావళ్యకము. మాయ, అనగా యథార్థమున లేని వస్తువును 

యున్నట్లుగా కనపరచుట. ఈ మాయాశక్తి అఘటనఘటనా సామర్థ్యములు 

గలది. ఈ మాయాశ క్తిచేయు కార్యములను గురించి యిది యెందుల కిటుల 

నున్నదని అనుటకు వీలులేదు. ఉన్నదని చెప్పుటకునూ, లేదని చెప్పుటకునూ 

కూడ వీలుకాదు ఈ (ప్రపంచము యిట్టిదే. లేదని చెప్పుదమా కనబడుచూ 

జీవులచే అనుభవింపబడుచున్నది. ఉన్నదియని చెపుదమా కనబడుటయేగాని 

వా_స్తవికతగా లేదు. ఇందులకుగానే శాస్త్రము యీ మాయా కార్యమును 

గురించి (ప్రపంచము) అనిర్వచనియమని తెలుపుచున్నది. అనగా ఎట్లు చెప్పు 

_టకునూ ఏలుకానిది. 

ఇటి మాయాశ కిచే జీవుడు అనాది (భాంతియుతుడె , పరిచ్చిన్న 
6 ద ' ఇషా 

[భాంతిని జెంది యౌ దృశ్యమందు అసక్రుడై , యో పరిచ్చిన్న ఉపాదులే తాను 

అనగా నేను-అహం, అని తలచి తన పుణ్యపాపక ర్కలబచే సుఖదుఃఖములను 

పొందుచూ యీ సంసారదుఃఖమునకు పాలగుచున్నాడు. కాని జీవుడు తన 

వా_స్తవన్గీతిని విచారించి గు ర్తెరిగిన యెశల యిట్టి దృశ్య స క్తతానుభవదుఃఖ 

ములను పొందనవసరము లేదు. ఎట్టన యా దృశ్య, పరిచ్చిన్న, భిన్నభిన్న, 



జీవవివేకము 181 

విచితానుభవములన్ని యూ మాయా కల్పితములనిన్నీ, జీవునికి తన వాన్తవ 

స్వరూపము అద్వితీయ, అఖండ, నిర్వికార, అసంగ, పరిపూ ర్థ స్వరూపమని 

యింతవరకూ మనము చేసిన నిరూపణ, విచారములను బట్టిన్నీ , అనుభవ 

వివేచనలను బట్టియు గూడ నిశ్చయించి యుంటిమి. ఇది గాకనూ జీవుడు 

తన వివేకముచే తనకు కలుగుచున్న సమస్త దృళ్యానుభవపదార్థములయొ క్క 

షడ్భావ వికారాదులచెతనూ, వీనియొక్యు- దేశకాలవస్తుపరిచ్చిన్నత్వముల 

బట్టిన్నీ యీ స్వశరీర సర్వదృుశ్యము అనిత్యమని, దృశ్యమిథ్యాత్వమును 

దృఢముగా [గహించి నిశృ్వయమును పొందవచ్చును. జీవునికి తన అనుభవ 

వి వేచనలను బట్టిన్నీ మనము యింతవరకునూ చేసిన శాస్ర్రవిచారణను బట్టిన్నీ 

కూడ తాను, నేను అనుకొను ఒక్క అహంపదార్థము తప్ప తనకు తన అవ 

సౌతయమందున, కాలతయమందునను కూడ అబాధితముగా కనబడుచూ 

స్ఫురించుచున్నదిగాని మరివేరొండు పదార్థ మేదియునూ కనబడుటలేదు. 

బాగుగ విచారించి చూచిన పరమార్థ సత్యత్వ లక్షణము యీ అహం అను 

ఒక్క పదార్థమునకే వర్తించుచున్నది. ఇది ఒక్కటియే వాస్తవముగా కన 

బడుచున్నది. కాని యిట్టి తన పరమార్థ లక్షణములను తనయందు గుర్తించ 

లేక జీవుడు మాయావృతుడై పరిచ్చిన్నత్వ దుఃఖిత్వ్తములను తనయందు 

అజ్ఞానముచే పొందుచున్నాడు గాని యిట్టి నానాజీవానుభవములన్ని యూ 

వా_స్తవములు కావు. (భ్రమయుతులై న యిట్టి జీవులను ఉద్దరించుటకే (శ్రుతి 

మాత “ఏక మేవా౬ద్వితీయం(బహ్మ”, నేహ నానా స్తికించన” యని అన్వయ 

వ్యతిరేకములతో తెలుపుచూ యీ అహం అను పదార్ధము (బ్రహ్మయే. “అహం 

(బహ్మాస్మి” “తత్త్వమసి” అను మాహావాక్యములతో బోధించుచున్నది. 

దీనిని తెలిసికొను మార్గము జీవునికి తెలుపుటకు గాను “అథాతో (బహ్మ 

జిజ్జానా. “తద్విజిజ్ఞాసన్వ” అని వాకకములు జిజ్ఞాసువుని విధించుచున్నవి. 

ఇందుకుగాను వివేకముగల (ప్రతి జీవుడును యీ తన వా_స్తవస్వరూపమైన 

(బహ్మస్వరూపమును గుర్తించి, విచారణచేసి, యథార్థ మును నిశ్చయముగ 

తెలుసుకొనుట జీవుని నిత్యనిరతిశయ సుఖమునకు యా వళశ్యకమైయున్నది. 
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సామాన్యముగ వివేకియగు మానవుడు తన స్టూలశరీరము, తన మనోబుద్ధి 

చిత్త అహంకారములకు హేతువగుచుక న్న “అంతఃక రణము లేక సూక్ష్ముశరీ 

రము, తన ఆత్మయు యీ మూడునూ యున్నవని తలచును. కాని యివి 

యెట్టున్నవి 2 ఎట్టు తనకు దృుశ్యానుభవములను కలిగించుచున్నవి ? ఏటి 

సంబంధమెట్టిది ? వీటి యాథార్హమేమియని విచారించక, కేవల విషయాస క్త 

(పవృత్తుడై జీవితకాలమును గడపుచు యీ జీవుడు తన పరమార్ధస్థితిని 

తెలునుకొనుటలేదు. ఇందుచే జన్మ పరంపరావృతు 2 దుఃఖక్తే శములను 

పొందుచున్నాడు. పయిన తెలిపినట్లు మానవుడు తనకు స్టూల, సూక్ష్మదేహ. 

ములు, ఆత్మయు వున్నవని తలచుచున్ననూ, యా స్టూలదేహమే అహం, 

నేను అనుకొనువారు కొందరునూ, అంతఃకరణమునే చేను_అహం౦ అనుకొను 

వారు కొందరునూ, ఆత్మాంతఃకరణములను విభాగించి గుర్తించ 

లేక ఆ రెంటిని చేర్చి అహం-నేను అనుకొనువారు మరి కొందరునూ మానవు 

లలో కనబడుచున్నారు. కాన యీ మూడింటికిగల సంబంధమెట్టిదిః దీని స్వభావ 

'మెట్టిది ? యని తెలిసికొనుటకు మన యనుభవముల వివేడనేచేసి చూచిన 

యీ మూడింటి యథార్జమును మనకే తెలియగలదు. (పతివారును నా దేహము, 

నా అంతఃకరణము (అనగా సూక్ష్మ శరీరము) అని యేదో యొక సందర్భమున 

స్మరించుచుండుట అందరి యనుభవములో నున్న దే. ఇది అందరకునూ తెలి 

సిన విషయమే. మానవుడిట్లనుకొనునప్పుడు తనది అని యనుకొనుట యొక 

కర్త యున్నప్పుడు గదా నాది యనుకొనుటకు సంభవము. దేనికై నను కర్ర 

లేనిచో నాది యనుకొనుట సంభవింపదు. ఇట్టి తరి యీనేను అనుకొను కర్త 

యెవరు అని విమర్శించిన వాస్తవమైన కర్త యెవరును యిట్లనుకొనుటకు 

కనబడుఏలేదు. ఈ స్థూలదేహము, అంతఃకరణము, ఆత్మ యను మూడిం 

టిలో యీ స్టూలదేహము, ఆంతఃకరణములు రెంటినీ గదా నావి యని మాన 

వుడు తలచుచున్నాడు. కాని యిట్లు తలచునది యెవరు అనునది మనము 

గట్టిగా విచారించి తెలుసుకొనుటలేదు. పరి శేషన్యాయమునుబట్టి చూచిన అట్టి 

వాడు ఆత్మయేగదా కావలయును. మానవుడు స్మరించుచున్న యీ ముగ్గురిలో 
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యిద్దరిని అభిమానించువాడు మూడవవాడేగదా కావలయును. ఇచట పరి శేష 
న్యాయమునుబట్టి చూచిన అట్టి మూడవవాడు ఆత్మయే యగుచున్నాడు గాని 
మరెవ్వరునూ కనబడుటలేదు. కాని వా స్తవమున ఆత్మలక్షణములను బట్టి 
చూచిన యీ ఆత్మ నిరవయవి, నిషి9యుడు, నిర్వికారుడు, అసంగుడు గాన 
ఆయనకు యివి నావి యనుకొను క _ర్హృత్వాదులుండుటకు వీలులేదు. ఇదిగాక 
యీ స్థూల సూక్ష్మ శరీరములను తీసుకొని చూతుమా యివి రెండునూ అనాత్మ 

పదార్థములు కల్పితములే గనుక జడములు. వీటికి స్వభావసిద్దముగ జ్ఞానశక్తి 
లేదు కాన వీటికి క _ర్హృత్వాద్యభి మానములు సహజముగా యుండుటకు వీలు 

లేదు. ఆత్మయన్ననో జ్లాసన్వరూపుడు, పరిపూర్ణుడు, స్వ(పకాశుడు. కాని 

పయిన తెల్సిన యటుల యిట్టి నిత్యపరిపూదర్ధ స్వరూపుడగు ఆత్మయే నానాజీవ 
(భాంతి కల్పితుడై, అంతఃకరణ ధర్మములగు పరిచ్చిన్న త, దుఃఖిత్వ, 

జడత్వములతో తాదా త్మ్యాధ్యాసమును ఏ పౌందినవానివతె అగుపడుచూ యీ అంతః 

కరణ ధర్మములను తనవి ఆని అంతఃకరణోపాధితో యన్యోన్యాధ్యాసమును 
పొందుచున్నాత్మ్ ఇదియే జీవ భ్రాంతికి ఘట్టము. ఇందుచేతనే (పతి మానవు 

డునూ ఆత్మాంతః కరణముల ధర్మవై లక్షణ్యములను బాగుగ గుర్తి ౦చలేక 

యీ అంతఃకరణమే ఆత్మయని (భాంతిచే బొరబడుచున్నాడు. ఇందువలననే 

పండితులు గూడ యిచట (భాంతి చెందుచున్నారు. ఇట్ల (భాంతిని విడగొట్టి 

యీ స్టూలోపాధ్యంతఃకరణములు రెండునూ అహం౦-నేను అనుమాట 

కర్ణము కాదనిన్నీ, తాను కేవల జ్ఞానన్వరూపుడగు ఆత్మయేయని (గ్రహించు 
టయే జీవవివేక మనబడును. కాని యితర పాండిత్యములు జీవ వివేకము 
కాజాలవు. ఈ నెను అను అహంప్రత్యయమునకు సాక్షి, (ప్రత్యగాత్మ, పర 
మాత్మ, (బహ్మయను పర్యాయపదములచే తెలియబడు ఆత్మయే నేను అని 

తెలుసుకొనిన జీవుడు రౌల్మక్రమమున తనక _రృత్వాదులు నశించి జీవన్ము క్తి 

సుఖమునుపొంది తన (పార “బ్రాంతమందు ముక్తిని బడయును. అయిననూ 

మన కాన దారుధ్యాముకొరకు యీ స్తూల సూక్ష్మ శరీరముల క_ర్రత్వాది 

ధర్మములెట్టివో విచారింతము. 
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ఇప్పుడు మన మనుభవించుచున్న కరచరణాది విశిష్ట యీ స్తూల 
దేహము యెట్టిదనిన (ప్రతి జీవియొక్క_ అంతఃకరణము అనగా సూక్ష్మ దేహము 
తన (పారదబ్దక ర్మఫలానుభవముకు గాను ఆర్జించినయొక యుపాధి. 

ఈ యుపాధియ స్థూల శరీరము. ఈ స్టూలశరీరము సూక్మొపాధియైన అంతః 
కరణ జీవోపాధి ఆర్షితమెయున్నది. ఈ స్టూలోపాధి యా జమాన్యమంతయూ 
సూక్ష్యిపాధిమైన అంతఃకరణమునదై యున్నది. ఈ అంతఃకరణ జీవోపాధి 
తన అనాది అవిద్యాకామకర్మఫలములనుబట్టి ఉచ్చనీచోపాధులతో సుఖదుఃఖ 
ములను యే జన్మకాజన్మలో యనుభవించుచూ ఆ జన్మాంతమందుతస (పారబ్ద 

ఫలానుభవము తీరినవెంటనే యీ దేహమను స్టూలోపాధిని, దాని ద్వారా 

సక్తతాభిమానములతో తాను సంపాదించిన పుత, మిత్ర, కళ్యత, క్షేత, 
ధన, ధాన్యాదులను ఆ దేహోపాధితో సహితముగ దహన సంస్కారములకు 
యుపయోగించిన ఘటము లాగున అచటనే పారవైచి దానియందు నిరఖి 
మానముగలది యగుచు మరయొక యుపాధిని తన వుత్తర (ప్రారబ్దకర్మభలాను 

భవములకుగాను యీ సూక్ష్మోపాధి స్వీకరించుచుండును. ఇక్షై స్వీకరించు 
నపుడు తాను స్వీకరించు స్టూలోపాధులందు జీవస్వరూపమున యీదేహోపాధి 
తాదాత్మ్యమయును పొందుచూ ఆయుపాధి తానుగనే (పారబ్బాంతము వరకు 

యాతన న్లూలొోపాధిని దేహతాదాత్మ్యముతో బంధించియుంచి తన కర్మఫలాను 

భవములను యీస్టూలోపాధియను దేహముల ద్వారా పొందుచుండును. 

ఇందుకుగా నె ప్రారబ్ధానుభవములు బలీయమగుచున్నవి. ఈ అంతఃకరణ మను 
సూక్షశరీరి తన మోక్షప్రాప్తి పర్యంతము యిట్టి వివిధోపాధిగహణము 
లతో చర్వితచర్వణముగ (భమణము చేయుచుండును. ఇట్లు చేయుటలో 
యే జన్మ కాజన్మయందు తన స్థూల దేహముద్వారా స క్షతాభిమానములతో 

కర్మల నాచరించుచూ పుణ్యపాపఫలములను తన క_ర్భృత్వాదికముగ పొందు 

చుండును. ఇదియే జీవుని అనాది అవిద్యామహిమ. ఈ మహిమయను అవి 

ద్యయే జీవునకు సంసారదుఃఖమును కలిగించుచున్నది. జీవుడు తాను నేను ఆత్మ 
స్వరూపుడనని తెలునుకున్ననూ యీ జ్ఞానముతోడ (ప్రారబ్దానుభవము విధిగా 
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కనబడుచు చున్నది. వా_్తవమున పరమార్గజ్ఞానము కలిగిన జీవునినై ననూ 

యీ యుపాధి, దాని ధర్మములు జీవుని ప్రారబ్దకర్మఫలానుభవాంత ము వరకు 

వదలదు. జ్ఞానియైన వానిని గూడ యీ యుపాధి ధర్మములు తేలికగా విడిచి 

పెట్టవు. కాని అట్టివారు, వారి (ప్రారబ్హాంతమందు స్టూలోపాధి విలయమై 

స్వరూపజ్ఞాన లాభమును పొందుదురు. ఇది స్టూలోపాధి చరిత్ర. ఇంక 

యీ అంత కరణము అయిన సూక్ష్మోపాధి ధర్మముల విచారింతము. 

ఈ సూక్కశరీరి స్టూలశళరీరము లాగున తేలికగా ఒకజన్మతో వదలి 

వెళ్లువాడు కాడు. జీవునికి కలుగుచున్న క _రృృత్వాభిమానములు, సుఖదుఃఖాను 

భవములూ అన్నియూ వాస్తవముగా యా అంతఃకరణ ధర్మములే యెననూ 

తన క_ర్తృత్వాది ధర్మములతో ఆత్మను (ఛాంతియుతునిగా చేసుకొని ఆత్మ 

(పకాశముతో తన కర్మఫలానుభవములను చేయుచుండును. ఇందులకుగాను 

జీవుడు తన వివేకముతో తన వా_స్తవస్వరూపమైన ఆత్మధర్మములను మాతము 

(గహించి తాను వాన్తవమున ఆత్మస్వరూపుడై న క_ర్త్వత్వాది రహితుడు గనుక 

యీ క_ర్తృత్వాద్యభిమానములు, విషయసుఖదుఃఖములు తనకు సంబంధించి 

నవి కావని తెలుసుకొనిన యెడల అట్టి జీవుడు తన యనుభవములను, కర్మ 
లను క ర్హృత్వాద్యభిమాన రహితుడై యాచరించుచుండును. కర్తృత్వాదులు 

నశించగనే యీ సూక్షోపాధి కయమొందును. జీవుని (భ్రాంతిచేత పరిచ్చిన్న 

(గహణత్వములను పొందుటచే యీ కర్భ్ఫృత్వాదులు కలిగినవి. వాటి కర్మ 

ఫలానుభవము కొరకు జీవునకు యీ సూక్మోపాధి కల్పితమెనది. కల్పిత 

మైన యుపాధి గనుకనే జీవునికి తన వా_స్తవ స్వరూపజ్ఞానము కలుగగనే 

యో అంత ౩కరణము అధిషానమునందు లయమెపోవును. అయిననూ 

యీ అంతఃకరణోపాధి క “ర్హృత్వాది ధర్మము లెట్టివని, మనము వివేచన చేసి 

తెలిసికొనిన యెడల యీ అంతఃకరణ క ర్హృత్వాది ధర్మములుకూడ కల్పిత 

ములని మనకే స్పష్షపడును. 

ఎట్లన యీ అంతఃకరణమను సూక్షోపాధి స్టూలోపాధి లాగున ప్రతి 
జన్మాంతమునందు తన శరీరమును వదలక తాను ఆయాజన్మలలో అభిమానా 
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స క్తులతో ఆచరించుపొందు పుణ్యపాపకర్మఫలానుభవములకుగాను అనేక 

యుచ్చనీచోపాధులతో జన్మలపొందుచూ తిరిగి యాజన్మలో తన కృత్వా 

ద్యభిమానములతో కర్మల నాచరించుచూ ఆ కర్మఫలములను జన్మపరంపరతో 

అనుభవించుచుండును. అట్లనుభవించుటలో యే జన్మకాజన్మలో ఒక స్థూలో 

పాధిని సంపాదించి దాని ద్వారా పుతమి(త కళత కత్రగృహా ధనధాన్యా 

దులను సంపాదించుచూ ఆ యుపాధి (పారబ్దకర్మఫలానుభవాంతమున 

యెట్లున్నదట్లు విడచుచూ యీ స్టూలోపాధిని వదలి నిర్ణాకీణ్యముగా వెళ్లను. 

ఇట్లు (ప్రతి జన్మయందున నాది, నాది యను అభిమానముతో సంపాదించుచూ, 

క_రృత్వాద్యభిమా నములతో (పారబ్బక ర్మఫలము ననుభవించుచూ పూర్వవాసనా 

సంన్కారములను బట్టి కర్మలాచరించుచూ వాటి సుఖదుఃఖఫలములనుభవించు 

చుండుటకు ఆ కర్మఫలానుభవములకు తగిన యుపాధులను మరల మరల 

(గహించుచూ జన్మపరంపరలు పొందుచుండును. ఈ అంత:ఃకరణోపాధి 

జీవుడు యా|[త్రాపరుడు వంటివాడు. ఈ స్టూలోపాధులన్నియూ యీ అంతః 

కరణోపాధి జీవునకు యా (త్రీకునకు మార్గమధ్యమందుండు ధర్మశాలల యుప 

యోగము వంటివే. జీవునికి యీ జన్మ పరంపరలోని సంబంధములు, సంపా 

దన లన్నియూ గూడ యిట్టి వే యగుచున్నవి. కాని యేమియున్నూ నిత్య 

ములు కావు. అయిననూ యీ కల్పితాంతఃకరణము తన కర్మఫలానుభవము 

లకుగాను వివిధజన్మలలో వివిధ యుపాధులద్వారా క_ర్హృత్వాద్యభిమానములతో 

తన అనుభవములను చేయుచుండును. ఈ జీవానుభవములన్నియూ యాతి 

కులకు మార్గమధ్య ధర్మశాలలవంటివై వీటి యుపయోగము తాను జీవించి 

యున్నంత కాలము నిరభిమానముగా వాడుకొనదగినవేగాని అంతకన్న వేరు 

కాదు.అయిననూ జీవుడు వ్యామోహితుడై తన క_రృత్వాద్యభిమానములను 

వృధాగా పొందుట మూలమున తాను విధిగా ప్రారబ్దానుసారము అనుభవించ 

వలసిన అనుభవములు, చేయు కర్మలు, కర్మఫలదాయకములై జీవుని మరల 

మరల బంధించుచున్నవి. కాన వివెకియైన జీవుడు తన యావత్తు కర్మఫలాను 

భవములను సక్షతాభిమాన రహితుడ తన (పారబకర్మఫల (పా పమున 
థా థి = 
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సుఖదుఃఖముల ననుభవించుచుండిన (ప్రారబ్దము క్షయించును. కాని అట్టి 

కర్మానుభవములు తిరిగి తనకు జన్మకారణముకు కర్మోత్ప త్రికి హేతువులు 

కావు. కాన జీవుడు తన వివేకముచేత తనకు యిప్పుడు కలుగుచున్న సుఖ 

దుఃఖ కర్మానుభవములయందు తన వా స్తవ సంబంధము ఎంతవరకు కలదు 

అని విచారించిన యెడల, వివేకులకు తాను యీ దృశ్యానుభవములతో పొందు 

చున్న దుఃఖక్తే శములు, సక్రతాభధి మానములు, రాగ ద్వేషాదులు (భ్రాంతి 

మ్నాతమె ననియు అయినను (ప్రారబ్దానుసార దేహ జీవయ్మాత తప్పదు 

గనుక పుణ్యక్షేత్రమునకు పోవుయాతీకుడు మాగ్గమధ్య వసతి గృహములను 

తానున్నంతకాలము నిరభిమానముతో జ(భ్రపరచుకొని జాగతలను చేసుకొని 

తిరిగి పయిమకామునకు వెళ్టునపుడు యెట్లు. నిరభిమానియై స_క్తతారాహిత్య 

ముగ వదలి వెళ్లచున్నాడో అట్టి మనోగతినే తాను అనగానేను అనుకొను 

యీ యుపాధితో పొందుచున్న యనుభవములయందును, చేయుచున్నకర్మల 

యందును సంవాదించుచున్న కుటుంబ, పు(త. మిత, కళ|త, క్షేత్ర, 

గృహ, వి తాదులయందును గూడ వుంచవలెనుగాని, యీ దేహమును నేను, 

యీ సంపాదనలన్నియు నావి, యను న్యవస్థారహిత మైన దురహంకార, 

సక్తతాభిమాన, ఆవేశములను పొందుట వ్యర్థము, తనకు బంధహేతువ్వుయని 

తెలుసుకొనుబయే బీవవివేకము. ఇంకను జీవుడు తన సంసారదుఃఖకారణ 

మును క స నిరూపించిన యట్లు తెలిసికొని_తన బుద్దిని సంస్కరించుకొను 

టచె కాలక్రమమున చి_శ్తముళుద్ధి పొందుచుండును-ఈ చిత్తమనునది రెండు 

విధములయుండును-అవి ఏవియన :.__ 

థో మనోహిద్వివిధం (పో కం శుధం చాశుదమేవచ । 
౧౧ — ఢ థు 

అశుదం కామసంపర్కా- చ్చుద్దం కామవివర్షితమ్ ॥ 
ఢా అణ జు 

సంకల్పవికల్పాదులతో గూడినమనసు మలిన చిత్తమగును. కామ 
రహితమైనది నిర్మల చిత్తమనబడును. రాగద్వేషాదికామ సహితమగు మనసు 
బంధకారణమున్నూ, నిష్కామమగుమనసు మోక్షసాధనమున్నూ అగును, 
దీనినే 
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శో మన ఏవ మనుష్యాణాం కారణంబంధమోక్షయోః | 

బంధాయవిషయాస క్రం ము క్వెనిర్విషయం స్మృతమ్ 11 

అని విద్యారణ్యులు స్పష్టముగా తెలుపుచున్నారు.కాన వివేకియెన 

ముముక్షువు తన మనసునుండి సర్వకామములను [పయత్నబలముచే పోగొట్టు 

క"నవలయును. ఇచట (ప్రయత్నమనగా నిత్యానిత్య వివేకజ్ఞానముచే విచార 
మననాదులు చేయుట-జీవునకు ఎంతదుఃఖ కే శములు కలుగుచున్ననూ 

తాను జాాగద్దశలో తను అంతఃకరణ ((పేరితుడె విషయ చింతన చేయు 
నప్పుడు కలుగుచున్న వేకాని, తన సుషు ప్రికాలములో అంతఃకరణము విలీ 
నమై విషయ చింతన తనకు లేని కాలములో తాను సుఖముతస్ప మరియొకపే 
దియునూ, అనుభవించుటలేదుగదా-అందుకుగాను వివేకి, సర్వదా తన విషయ 
చింతనమును, సంకల్పములను త్యజించుటకు [పయత్నించుచున్న యడల 

చిత్తము (క్రమక్రమమున ఉపళమించుచుండును-అప్పుడు సత్పదార్థము గోచ 
రించుచు, తన మనసు (ప్రశాంతమగుచుండును. ఇట్ట వానికి కలుగు పరమ 

లాభమును గీతలలో వా 

శో (పశాంత మన సంహ్వ్యేనం యోగినం సుఖము త్రమం | 

ఉపై తిశాంతరజసం (బహ్మభూత మ కల్మషమ్ I 

అనగా యిట్టి మహనీయుడు గుణవివర్టితుడై , పుణ్యపాసరహితుడ 

గుచు శాంత మనస్కుడై ఆ |బహ్మానంద సుఖమును పొందునని శీ కృష్ణ 

భగవానులే తెలుపుచున్నారు_కాన యిట్టుండుటకు (పయత్నమే జీవవి వేకము* 

మిథ్యాత్యానుభవ వివేచన 
మన్యగంథ పాఠకులకొక మనవియేమనిన ఈ (గంథమందచటచట 

స్వశరీరమిథ్యాత్వమును గూడ దృ శ్యమిథ్యాత్వానుసంధానము లలో చేర్చి 
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నాడను. ఇది యెచటనూ లేదే ! ఇట్లు చేర్చుట సమంజసమా? యను శంక 

కొందరకు కలుగవచ్చును. కాని అట్టి. శంకళు ఎట్టిఅవకాశము లేదని 

నా శాస్త్రీయ నిరూఢి. ఏలనన అద్వ్వైతసిద్దాంతము ముఖ్యముగా సర్వదృశ్య 

మును మిథ్యయని జీవునికి తెలుపుచున్నది. మిథ్య యనగా (ఛాంతికల్పి 

తము ఈ సర్వద్భుశ్య( భాంతి నశించనిదే, జీవునికి సంసారదుఃఖము నశించి 

తనసత్యస్వరూపమైస మోక్షసిద్ది కలుగదని (శ శంక రభగవత్పాదులు స్పష్ట 

ముగా తెలుపుచున్నారు. సర్వదృశ్యము యనినప్పుడు నేను అని తలచు 

చున్న తన స్తూల సూక్ష్మ శరీరాదులుగూడ సర్వదృశ్యములో చరినవియే కాని 

తదితరములుకావు. మానవుని స్వుశరీరాదులు గూడ మిథ్యయె కేవలకల్సిత 

మా(తముగ నున్నవి. అయిననూ మానవులు సాధారణముగ, దృ శ్యమన 

గనే తమకన్న భిన్నముగ థావించి దృశ్యమును చూచుచుందురు. మాన 

వులు సాధారణముగ తమస్థూలసూక్ష శరీరములు దృశ్యకోటిలోనివై కల్పిత 

ములనిన్నీ, అవి పరమార్థ వా_స్తవములు కావనిన్నీ గుర్తించుటలేదు. కాని 

అవి వాస్తవములనియే తలచి తమ వ్యవహారములను చేయుచున్నారు. ముము 

కువునకు స్వ శరీర సర్వద్భ శ్యమిథ్యాత్య (గహణనిశ్చయము లత్యావశ్యకము 

కాన ఈ స్వశరీరాదులను దృశ్యకోటిలో చేర్చుటయే న్యాయము. అయిననూ 
యిది నూతన(ప(క్రియయని జిజ్ఞాసువులు తలంచకూడదు. ఏలనన శాస్త్రమును 

సమ _స్తపూర్వాచార్యుల బోధలన్ని యునూ గూడ యా స్వ శరీరమిథ్యాత్వమునే 

ముఖ్యముగ జీవునకు బోధించుచున్నవి.. అందులకుగాను ముఖ్యముగ 

స్వశరీరాదుల మిథ్యాత్వ దారుఢ్యమునకున్నూ, (గహణ సౌలభ్యమునకున్నూ , 

దృశ్యకోటిలో జేర్చి, అనుసంధాన క్రమమును తెలుపుటయైనది. ఇట్లు చేర్చు 
టలో ముముక్షువునకు విస్పష్టతకలుగును. కాన అనుసన్ధానాదులయందు 

చేర్చడమైనది. 

మరియొక చిన్నవిషయమిచట విమర్శింపవలసియున్నది. అది యేది 

యనిన మిధ్యాత్వ(గహణ మనగా శరీరాదులు, లేవని యనుకొనుటకాదు. 
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కాని అవి వాస్తవము కాదని ((హించుట. వా_స్తవముకాని మా(తమున 

(పయోజనకారులు కాకపోవు ఎట్టుగహించిననూ యీ శరీరము లెచటికిని 
పోవునవికావు. శరీరానుభవము (ప్రారబ్దాధీనము. మానవుడు తనళరీరమును 
ఎట్టు (గ్రహించినను అది కర్మఫలానుభవమునకుగాను తన (పారబ్బాంతము 

వరకును యుండును. కనుక స్వశరీరమిథ్యాత్వమును మానవుడు నిశ్చయముగా 
(గహాంచి తన వా _స్తవస్వరూపమును తెలుసుకొనుటచే అర్హ పద రమార్డ లాభ 
ములు రెండునూ కలుగును. అనగా యీ స్వ శరీర మిథ్యాత్వనీశ్చయ 
క్షానము, మానవుడు తను విధిగా యనుభవింపవలసిన (ప్రారబ్దక ర్మఫలానుభవ 
వ్యవహారములందుగూడ తస అధికసుథానుభవములకు నుపయోగించుచు, 
కాలక్రమమున మోక్షసాధనమగును. ఇంతియేకాని యీ జ్ఞానము మానవునికి 
తన వ్యవహారానుభవ (పతిబంధమని తలచకూడదు. అట్లుగాక యో జ్ఞానము 
మానవునికి వ్యవహారానుభవ సౌలభ్యతను, సుఖమును "యిచ్చును. “కావున 

ముముత్తువులై నవారు యిట్టి స్వశరీర మిథ్యాత్వములను నిసృం శయముగ 
తెలిసికొనుట యావశ్యకము. ముముతువు తనయుపాధి మిథ్యాత్వము నెప్పుడు 
నిశ్చయముగ (గ్రహించగలుగునో యప్పుడు సర్వోపాధుల దృళ్యమిథ్యా 
త్వమును యిట్టిదియేనని సులభముగా (గహించగలిగి వా _న్తవమైన దృశ్యాధి 
స్థానజ్ఞానము పొందును. ఇట్టి జ్లానమే కాలక్రమమున తనకు మోక్షసాధన 
మగును. దీనినే (శ్రీ శంకర 'భగవత్సాదులు: - 

ల్లో It అధిష్టాన పరిజ్ఞాతే సచ్చిదానందలక్షణే । 

(బ హ్మైవ సకలం విశ్వంభో క్ర భో గ్యాదిలక్షణమ్ Il 

అని తెలుపుచున్నారు. కనుక సర్వాధిష్టాన జ్ఞానము సర్వమిథ్యాత్వ 
జ్ఞానమువలనగాని కలుగదు. సర్వ దృ శ్యమి థ్యాత్వజ్ఞానము కలుగగచే సర్వా 

దిష్రానస్వరూపమైన సచ్చిదాసందలక్షణములు కలుగును. ఇట్ల మహాసీయు 

డైన ముముక్షువు తన సర్వవ్యవహారములను, వ్యవహారాధిషానమైన శ్వేతాం 
బర పటమునందు కనబడు శబ్ద చలనచ్నితముల లాగున చూచుచు సర్వాధి 



అనుభవవివేకము, పురుష పయత్నా వశ్యకత 10] 

సానమైన తన సత్యస్వరూపమునం దే ఈ వ్యవహారములన్నియునూ తన 

ప్రారబ్దకర్మవలాను సారమున అధ్య స్తములై, కలుగుచున్న వను జ్ఞానముతో 

న క ర్హృత్వ భో _కృృత్వాదులయందు సక్తతారహితుడై యథాప్రా స్తమున 

తన తన (పారబ్దమును గడుపుచుండును. ఈ ముముక్షువు తనవ్యవహారాను 

భవములయందు మిథ్యాత్వమును అనగా వాటి అసత్యత్వమును బాగుగ 

(గహించినవాడు కావున అట్టి అను భవములయం దు అధికస క్రతానుభవములు 

లేనివాడై వాటిచే కలుగు సుఖదుఃఖములను పామరునివలె పొందక, ఛాయా 

మ్మాతముగ ననుభవించుచూ తన (పార బ్దకర్మలను ._ సక్త్రతారహితముగ, 

యథా(ప్రా ప్త పమున చెయుచుండును. ఇట్లు తానాచరించు నిరభిమాన కర్మలు 

తనకు భావిబంధము గలిగింపజాలపవు. కాలక్రమమున తన అభ్యాసవాట 

వములదే, తన సత్యస్వరూప మైన అఖండసచ్చిదానంద స్వరూపమును 

గు ర్రించగలుగును. ఇదియే జీవుని ప రమము క్తి, మోక్షము అగుచున్నది. 

అనుభవ వివెకయు, పురుషప్రయత్నా వళకత 
ఈ ప్రారబ్దమును గురించి *నాభు క్తంక్షీయతేకర్మ కల్పకోటి శ తెరపి” 

అనిన్నీ “అవశ్యమను భో క్షవ్యంకృతం కర్మ శుభా శుభం” అనిన్నీ శాస్త్ర 

వచనములు తెలుపుచున్నవి, గాన జన్మించిన (పతిమానవునకున్నూ పామర 

పండితులకు గూడ (పారద్దకర్మఫలానుభవము తప్పుటలేదు. లోకమందు కొంద 

రకు, (ప్రారబ్దము చొప్పున అనుభవము కలుగుచుండ పురుషకారమావశళ్య 

కమా? (ప్రారబ్దములో ఉన్నది జరుగును. లేనిది జరుగదు అని కొంతమంది 

(ప్రారబ్ద శబ్దము నన్వయించుకొని సం శయచిత్తులగుచున్నారు. ఇందు నిజా 

నిజములు [గహించుట యావశ్యకముగదా ? 

ఈ (పారబ్బమనగా జీవుని సం చితకర్మలో కొంతభాగము కౌలపరి 

పాకముచే న ర్రమానజన్మమందు అనుభవించుటకు గాను విభాగము అయిన 
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కర్మ. దీని స్వరూపము ఎట్టిదనిన అంబులపొదీలోనుంచి తీసి ధనస్సునందు - 

ఎక్కు- పెట్టి విడువబడిన బాణమువంటిది. ధనస్ప్సునుంచి విడువబడిన 

బాణా(గము దాని నిశిత, ఉరవడులను బట్ట ఎచటనో తగుల 

వలయునుగాని వేరు అగుటకు వీలులేదుగదా? గనుకనే ఇట్ల (పొర 

కర్మఫలానుభవముకొరకే మానవునికి జన్మాదులు కలుగుచున్నవి. ఇచట ఈ 

విషయ(గణహసౌల భ్యముకుగాసు ఈ [కింది ఉపమానములు తీసుకొనబడి చెప్ప 

బడుచున్నవని పాఠకులు (గహించుదురుగాక. మానవులు ఇట్లు జన్మను 

పొంది వారివారి కర్మఫలముల ననుసరించి జీవయా (తనుగడుపుట లుపయా 

ణముచేయుటవంటిది. ఎట్లనగా,మనము వారివారి కర్యఫలమను[ దవ్యముతో 

టిక్క-ట్టును సంపాదించి ఆ టిక్కా టు తరగతులను బట్టి, అనగా వారివారి 

కర్మఫలసంపాదన్నార్ష రతను బట ఆయా సతికితగు పరిస్తితులలో జన్మపొంది 

ఈ (పారబ్దమను రై 3 లుబండియం దు సితులై కర్మఫలానుభవము కొరకు జీవిత 

మన్నుపయాణమును చేయుచున్నాము. ఈ (బ్రారబ్దముకూడ ధథూమశకటము 

లాగుననే త్మ వచలనాదిశ క్పులు కలిగి పరుగిడుచు వారివారి సితిగతులను 

అనుభవములను కల్పించి, (అనగా రై లుసేషనులవంటివి అనుభవింప 

చేయుచుండును. 

ఈ (ప్రారబ్ద ఫలము మానవునకు నెత్తిమీద బరువుమూటవంటిది. ఈ 

జీవుడు అయిన మానవుడు తనకర్మఫలమను బరుపుమూటను శిరముననుం-చు 

కొని రై లుబండిలో కూర్చునియున్న [ప్రయాణీకుడు వంటివాడు. ఇట్లు 

ప్రయా ణముచేయునపుడు వివేకుడై న (పయాణీకు డెవ్వడును తనశిరస్సుమీద 
బరువుమూటను తననే త్తిమీదనే ఉంచుకొనునా? రై లుబండి ఎక్కగన తన తల 

మీదనున్న బరువుమూటను తీసి Gl లుబండి చెక్ళ_మీద పెట్టగదా (పయాణము 

చేయుచున్నాడు. అట్టుగాక ఒకానొక యవివేకి తనమూట తననె త్తిమీద 

యుండిన భద్రమని తలచిగాని (ప్రయాణపు బండికి బరువుతగునను ఉదేశ్య 

ముతోగాని యామూటబరువును._ (ప్రయాణకాలమంతయు తన శిరమున 
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మోయుచుండిన యడల అట్లు చేయుట తన యధిక శక్లేశమునకే కారణమగుచు 
న్నది గాని రై లుబండికి ఎట్టితారతమ్యములేదుగదా? నెత్తినుంచి బరువుతీసి 
రెలుచక్క మీదనుంచిన్నపయాణీకుడును, బరువు మూటను తనతలయంచే 
యుంచుకొని మోయుచున్న(పయాణీకుడును, ఉభయులకు గమ్యస్థానము 
చేరుటలో కాల భేద మించుక యైనను (సయాణపుబండివల్ల కలుగుట లేదు. ఠః 

(సారబ్బమను ధూమశకటము గమ్యజ్ఞానమునకు ఉభయులను 

ఏకకాలమందే చెర్చుచున్నది. కాని (పయాణకాలములో  ఒకనిది 

సుఖానుభవము, మరియొకనిది శ్లేశ దుఃభానుభవము. ఇది గాకను 
(పయాణముచేయు కాలములో మన ౩ లుపెక్రైలో కూర్చునియుండు వారు 
మన కుటుంబ బంధువులు అనగా భార్యాపుతాదులవంటివారనియే 
(గహొంచ వలెను. ఎట్లనగా యీ యీ (భార్యాపుతాది బంధువులందరును గూడ 
వారి, వారి, కర్మఫలములను టిక్క_ట్లతో, మనరైలుపెస్టెలో నెక్కు 

యితరులవలెనే వారి కర్మఫలమును బట్టి మనము కూర్చున్న రై లుపెశ్తై 
అనగా మనకుటుంబములోనికి వచ్చినవారేగాని, కుటుంబములోని యందరి 
టిక్కట్లునూ యొక నైషనుకే అయివుండవలెనను నియమము లేక యెవరి 

శ్రేషను రాగానే అనగా యెవరికర్మానుభవము పూర్తికాగానే వారు తక్కిన 
వారికొరకాగక వారిస్థా నములకు పోవుచుందురు.. ఇట్టిదియ యీ కుటుంబ 

'కలియికలు. అయిననూ రైలుపెళైలో (ప్రయాణము చేయుచున్నంతకాలము 
యొకరినొకరు ఆదరముతో చూచుచూ, వారివారి న్నేహాతిశయములచే 
యొకరి కాఫీ, పండ్లు, ఫలహారములు వారితోటిపయాణీకులకుగూడ యిచ్చుచు 
న్నేహసంభాషణలతో కాలముగడుపుతూ చయు[పయాణము బడలిక 
యనిపించక సుఖదాయకమగుచున్న దిగదా. అస్త మనకుటుంబములోనివార 
లతో వ్యవహారము గూడ యావశ్యకమైన పీతి యాదరణములతోయుండి... 

వివేకియైనవాడు వారలతో తననం బంధము తోటి పయా ణీకులవంటిదేనసి___ 

నిశ్చయముగా తెలుసుకుని (ట్రారబ్ధశకటమందు తనకుటుంబమను పెైలో 
పయనము చేయుచుండిన ధీరమనస్కునకు భయమేమియుండును. ఇట్టిదియే 
18 ] 
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వివేకానుభవము. కాన దీనిని బట్టి మానవుని వివేకబలముచే ఈకర్మభలాను 

భవములను సుఖదుఃఖతారతమ్యములతో ననుభవించవచ్చునని గోచరించుచు 

న్నది. దీనిని గురించి లోగడ నిరూపణలలో కొంత విచారించియుంటిమి. 

అయినను ఇచట యొక(పశ్నకు సంభవము కనబడుచున్నది. ఎది 

యన, (ప్రయాణీకుని మూట (ప్రత్యక్షము కనుబడుచున్నది. గనుక అట్లు 

బరువును తన శిరస్సునుంచి తీసి [కిందయుంచుట సాధ్యముకాని, ఈ కర్మ 

ఫలమను మూట ఎవరికినికనుబడుట లేదే*_ దీనిని నెత్తిమిదనుంచి తీసి (కింద 

పెట్టుటగాని, విడుచుటగాని, ఎట్లునాధ్యమను శంక కవకాశమున్నది. కాని 

ఇట్లు శంకింప పనిలేదు. ఈ కర్మఫలానుభవమనుమూటగూడ అనుభవరూప 

ముగా అందరకును తెలియబడుచునే యున్నది. ఇట్టదానిని తన శిరస్సునుండి 

(కంద పెట్టుట యనగా తన క_ర్హృత్వాదులను వదలుట. తన సమస్త అనుభవ 

ములను తను చేయుసర్వకర్మలను నిరభిమానుడె ఫలాభిసంధిలేక స క్తతా 

రహితుడై యనుభవించుట, చేయుచుండుటయే. తన శిరస్సు మీదిభారమును 

తగ్గించుకొనుట. ఇదియే పురుష్బప్రయత్నము. ఇట్లు పురుష ప్రయత్న ముతో 

అదె షత సిద్దాంత స్వరూపమందు (పీతి, నిశ్చయములను పొందవలయును. 

ఇట్లు చేయుటకు ఈ స్వశరీర, సర్వదృుశ్య, మిధ్యాత్వజ్ఞాన నిశ్న్చయములవల్ల 

గాని సంభవముగాదు. ఈ దృళ్యమిథ్యాత్వమును సవి సరముగా లోగడనే 

నిరూపించి యుంటిమి. ఇట్టి మనోని శ్చయముగల జిజ్ఞాసువునకు దృశ్యపదా 

రానుభవములయందు అసత్యత్వనిశ్చయము, అనగా ఈ సర్వద్భుశ్యము 

వాస్తవము కాదను జ్ఞానమువల్ల తనకు దృశ్యానుభవవిషయములందు స్తత 
క్రమక్రమముగా తానుగనే 'తగ్గుచుండును. ఈ సక్తతారహితవిషయా 

నుభవమే కర్పృత్వాధ్యాసలు తగ్గుటకును, నిర్మూలమగుటకును మిక్కిలి 

యుపకరించును. కాని ఎట్లు చేసినను (ప్రారబ్దమను ధూమశకటము అతితీ(వ 

గమనచలనాదులతో (ప్రయాణము సలుపుచు పరుగిడుచుండును. ఇట్టి తీవ 

గమన చలనాదులు ప్రయాణకాలములో నాపసాధ్యముకాక తనభయ(పమాద 

ములకు హేతువగుచుండును.గాన ఇట్టి భయ్మప్రమాదములనుండి రక్షింపబడుటకు 
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ర లు సపెటిలయిరు(ప్రక్క-లను తలుపులుండును. ఆ తలుపులు మూయు 

టయను (పయత్నజా (గతలచ (ప్రయాణము సురక్షితముగా జరుగుచున్న! 

విషయమందరకును తెలిసినదే. తలుపులున్నను మూయుట అను (పయత్నము 

లేకపోవు[పయా ణేీకుడు ఎంతకష్టములపాలగునో ఇదియును యూహింప తగియే 

యున్నది, ఇస్తే ఈ (పారబ్దకర్యానుఫలభవముకు గాను జీవయా(త చేయు 

వాడు భయ పమాదములనుండి తప్పించుకొనుటకున్నూ, తన్నపయాణకాల 

సౌకర్య లాభములపొందుటకున్నూ వివేకి అయినజీవుడు తనపురుషపయత్న ము 

లనుకవాటములను వాడుచు (స్రారబ్దమను బండియందు జీవయా(తను సలుపుచుం 

డవలయును. పురుష(ప్రయత్న మను వివేకసాధనము. ను మనలకు పరమేశ్వ 

రుడు దయామయుడై మనజీవయా(త్రను సురక్షితముగ గడపి పరమగమ్య 

స్తానమెన మోక్షము సంవాదించుటకొరకు అనుగ్రహించి మానవులకిచ్చి 

యున్నాడు. గనుక (ప్రారబ్దమనుభవించుచు ఫల(పాపి హొందుటకును (ప్రయా 

ణకాల సంరక్షణార్థముకుగాను జీవునికి విధిగా పురుష పసయత్న మావశ్యకము. 

ఇట్టి పురుష(పయత్నములేనిది ఫలము సర్వదా అనుభవకారియగుట 

లేదు. ఎట్లన యిరువురు బాటసారులు కలరు. అందు ఆహారసామ(గి, 

అనగా బియ్యము, ఉదకము, క(రలు ఉన్న వాడెకడు, ఇట్లవి ఎమిన్నీ 

ఎద్విధమైన సామ గిలేనివాడొకడున్నూ వుండిరి. వీరిరువురకున్ను మార్గ 

మధ్యమందు ఆకలిబాధ కలిగినది. కొంతకాలమిరువురును సమానముగనే 

బాధనొందిరి. కాని ఆహారసామ(గియున్న బాటసారికి జ్ఞాపకముకలిగి ఆ 

బియ్యమును నీళ్లలోపోసి కమైలను రగులజెసి దానిమీదయుంచుట అను 

పురుష[పసయత్నము చేయగా శీ(ఘకాలములోనే వాని ఆహారము సిద్దమై 

భుజించి ఆకలిని పోగొట్టుకొనినవాడాయెను. గాని సామ(గిలేనివాడు ఎంత 

(ప్రయత్నించినను ఆహారము సమకూరలేదు. అనగా అదృష్టఫలలోపమని 

తెలియవలెను. గాగ పురుషప్రయత్నము లేనిచో అదృష్టమున్న వారికిగూడ 

సర్వదా ఫలకారిఅగుటలేదు గానపురుష[పయత్నముగూడ (ప్రారబ్బముననుస రించి 
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వివేకుడ్రి చేయుచుండుట మానవుని కావశ్యకము. [ప్రారబ్బకర్మఫలము 

_-దృష్ష-- అదృషములు రెండింటితోను కలసివుండును-దృషఫలము (ప్రత్య 
రు ల ॥ ల 

తము గాని అదృష్టఫలమును, కార్యకారి చయుటకు (పొందుటకు నిమిత్త 

కారణముండవలయును. ఇట్టి నిమి త్రకారణమే పురుష (ప్రయత్నమనబడు 

చున్నది. పైన ఉదహరించిన ఇరువురి బాటసారుల అకలి ఉదాహరణమును 

బట్టి అదృష్ట సామ్మగియున్ననూ పురుషప్రయత్నము లేనిది కార్యసిద్ధి 

అగుటలేదు. ఇటు ఒక కౌర్యసిద్షిని సాధించుటకుగాను మనలకు ఉన్న అద్భ 
౧౧ య 

షము అనగా [పారబకర్మఫలము బలముగనున్నదా, లేక దుర్పలముగ 
లయ బ్ ల 

నున్నదా, యని తెలిసికొనుటకు మనముచేయు పురుషపయత్న మే మనలకు 

సాక్ష్యమిచ్చును. అనగా అల్బప్రయత్నముతో కార్యసిద్ధి అయినయడల 

అదృష్టఫలము బలమైనదనియు,విశేష(ప్రయత్నముతో సిద్దించిన అదృష్టఫలము 

యున్నను దుర్చలమైనదై విశేష ప్రయత్న బలసహకారముతో సిద్దించినదనియు, 

విశెేషప్రయత్నము చేసినను కార్యము సిద్ధించనియడల _ అట్టివిషయక మైన 

అదృష్టఫలమెంతమా[త్రము తనకు లేదని గ్రహించవలెను. వివేకుడై నవాడు 

ఇట్టి గహణముతో ఇప్పుడతను చేయు పురుష్నపయత్న మే భావికాలమున 
తనకదృష్టఫలముగ పరిణమించునని తెలికొని ప్రయత్నము చేయుచుండవల 

యును. పర్యవసాన మెమనగా అదృష్టఫల పా ప్తి ఫలానుమేయముగానే తెలియ 
బడునుగాని అన్యధా గాదు. ఇట్టి ప్రారబ్దఫలమును పొందుటకు నిమి_త్తకారణా 
వశ్యకతను నిరూపించుటకే భగవంతుడై న (శ్రీకృష్ణుడు అర్హునునిచే, యుద్దము 

య 9 ణి న్ 

చేయించి జయమును ఒనగూర్చినాడు. ఆయనసర్వశక్షుడై న పరమేశ్వ 

రుడే అయినను, వారిఅదృష్టఫలమున్నను పాండవులకు విజయము, వారిరాజ్య 
సంపాదనయున్నూ నిమి త్తకారణముగా ఉండవలసిన వురుష్మ్కపయత్నమను 

యుద్దమునుచేయించి (ప్రసాదించియున్నాడు, గాని అన్యధా యిచ్చివుండలేదు. 
ఈ విషయము యుద్ధముచెయుటకు భయముతో వెనుతీసినప్పుడు (శీకృష్ణ భగవా 
నులు “నిమి త్తమాతంభవ సవ్యనాచిన్” అని అర్జునునికి తెలిపియున్నారు. 

గాన ఈ పురుషయత్నమునకిట్లి యావశ్యకత ఉన్నది. 
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గాన ముముక్షువు ఇట్టిపురుష ప్రయత్నముతో అద్వ్వైతసిద్దాంతమందు 

(పీతినిశ్చయములను సంపాదించి తనకార్యసిద్ది ఉత్తరజన్మమం దై నను 

సాధించగలనను నిశృయముతో (పజ్ఞనుసంవాదించి సర్వదా సత్యస్వరూపమును 

అనుసంధానము చేయుచుండు జిజ్ఞాసువునకు, ల్లో॥ కేషాంసతతయుక్తా 

నాం। భజతాం (పీతిపూర్వకం | దదామిబుద్దియోగంతం | యేనమాముపయాం 

తితే ॥ అని భగవద్వచనము తెలుపుచున్నది. అనగా మోక్షార్థియై తన సత్య 

స్వరూపమును పొందగోరుచు పురుష పయత్నముతో అనుసంధానాదులను 

చేయువానికి అట్టిబుద్దిని నేనే యిచ్చెదను అని సరమేశ్వరుని వాక్యము తెలుపు 

చున్నది. గాన అట్టి మహనియులకు సత్యస్వస్వరూపజ్ఞానము కాల క్రమముగ 

తనంత టతానుగనె గోచరించుచుండును. 

స్వస్వరూపసుఖ ఆవశ్వకత, సంభావితము 

స్వ శబ్దమునకు వాస్తవికార్థమేది యనిన, యథార్హమున ఆత్మ 
స్వరూపుడై న తాను అను నేను అనియే. స్వరూపసుఖ మనగా నిర్విషయక 

సుఖము. అనగా స్వరూపమే సుఖముగాకలది. ఇదియే ఆత్మ. ఇట్టిసుఖము 

మరియొక విషయా పేక్ష లక నిత్యమై పరిపూర్ణ మైయున్నది. ఇదియే మాన 

వుని పరమార్హసత్యస్వరూపమై యున్నది. _ కాన్ని దినిని మానవుడు తన 

అనాది అవిద్యా జీవభ్రాంతిచే తెలుసుకొన లేకున్నాడు. ఇదియే జీవభాంతి. 

ఇట్టి భ్రాంతిని మానవుడు స్వప్రయత్నముచ పోగొట్టుకొని యిట్టి స్వరూప 

సుఖపదార్థము తాను ఎ యని తెలుసుకొనినయెడల అట్టి స్వరూపసుఖము 

మానవునికి నిత్యమై శాశ్వతముగా నుండును. విషయ సుఖములన్నియు 

అనిత్యములు, ఆశా శ్వాతములు, 
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మానవులు వారివారి యిచ్చానుసారము యెట్టి పుణ్యపాపకార్యుములను 

చేయుచున్నను (పతిమానవుడును సర్వదా కోరునది తన సుఖము. నిని 

అన్నిటికం ప అధికముగా కోరుచు తెలిసియో తెలియకయో యిట్టి తనసుఖము 

శాశ్వతముగా నుండవలెననిగూడ (ప్రతిమానవుడును కోరుచుండును. ఇది 

సహాజము. కానీ యిట్లుపొం దుచున్న సుఖము,  విషయసుఖములగుటచే 

తాత్కాలికములగుచు స్వభావముచే నశించుచున్నవి. అందువలన మానవుడు 

కోరికపరంపర గలవాడై దుఃఖమును పొందుచుండును. అయినను యి'పే 

సుఖస్యానంతరం దుఃఖము, దుఃఖస్యానంతరం సుఖానుభవములను పొం 

దుచు మానవజీవులందరును అనగా జనసా మాన్యులు, యీ సాంసారిక జీవితా 

నందములన పొందుచు తృ ప్తి నొందుచున్నారు. తృ ప్రినొందినవారికి కోర 

దగినది ఏమియుండును? కాని యీ తృ ప్పిఅనిత్యమై అవివేకమువల్ల కలుగు 

చున్నది. ఇట్టవారికి ఈ అద్వైత మోక్షశాస్త్రముయొక్క- ఆవశ్యకత కను 

బడదు. కాని కొందరు సుకృతజీవులు యీ విషయసుఖములు అనిత కములు 

దుఃఖపూరితములు యని తలచి శాశ్వత సుఖ మొక్క-టి యున్నదా, అట్లుం 

డిన దానిని సంపాదించుట యెట్టు అని చింతించుచుందురు. అనగా యిట్టి వా 

విషయసుఖానుభవములతో విసగటచెందినవారు. వీరే శాశ్వత సుఖమును 

వాస్తవముగా కోరువారు. ఇట్టివారు వారి నిత్యానిత్య వివేకముచే దృశ్యసుఖ 

ములతో త్వ ప్రినొందనివారు. కాన వీరిని గురించియే శాస్త్రము మోక్షసుఖ 
(పౌ ప్తి సాధనములను తెలుపుచున్నది.ఆద్వెతసిద్దాంత సారాం శము.“జగన్మి 

థ్యా(బహ్మసత్యం" అని తెలుపుచున్నది. దీనినే జీవుని నిత్యనిరతిశయ సుఖ 

(పొప్తికిగాను అనేక (శుతి, యుక్తి, అనుభవ (పమాణములతో శాస్త్రము 

బోధించుచున్నది. అయినను యిచట కొందరు, యీ కనబడుచు అనుభ 

వింపదిడుచున్నజగ క్తును అనగా సర్వదృశ్యమును లేనిది, సత్యము కానిది, ' 

మిథ్య యనుకొనుట యెందులకు అని సంశయించుదురు. మనలకు యిప్పుడు 

కనబడుదానిని వదలి కనబడనిదానికి [ప్రయత్నించి తెలుసుకొనుట యెందుల 

కని తోచవచ్చును. కాని యీ సంశయము మన లోకానుభవ వివేచన 
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వల్లనే తెలియగలదు. మొదటిపక్షము శాస్త్ర ప్రమాణము ననుసరించి చూ 

చిన తత్ర్త్వ్వశాస్త్రము మెల్లప్పుడును మనలకు తెలియనిదిని, (ప్రస్తుతము 

కనబడని వా_స్తవవిషయములనే చెప్పునుగాని, సర్వులకును తెలిసి (ప్రతిదిన 

మునను మానవుడనుభవించు విషయములందు (ప్రవ ర్త్లించదు. అనగా బోధిం 

చదు. ఎందులకనిన అట్టి విషయానుభవములు బోధయొక్క_ యావశళ్యకత 
లేకుండగనే, సహజ(ప్రనృ త్తి ధర్మములుగ కలుగుచున్నవి. కనుక శాస్త్ర 

బోధ అట్టివానియందు అనావశ రకము. మానవునకు సామాన్యముగ తెలియని 

అపూర్వవిషయమునే శాస్త్రము బోధించును గాన  శాస్త్రవచనము 

ఆ_ప్పవాక్యము వంటిది. వాస్తవమైన ఆప్పుడు యెల్లప్పుడును మిత్రుని క్షేమ 
(శేయస్సులను కోరుచుండువాడుగనుక అట్టి ఆ ప్పవాక్యము సదా వినదగినదిగా 

నుండును. | 

సదా మానవుడు తనకు కనబడనిడానిని అనగా (ప్రస్తుతము తెలియ 

బడకుండుదానిని గూడ, తన (ప్రజ్ఞతో వివేచనచేసి, ప్రయత్నించి, సాధించి 

దానిలాభమును తన సుఖముకొరకు పొందుచున్నాడు. ఇది సర్వదా జరుగు 

చున్న విషయమే. ఇది రెండవవక్షము. ఎట్లన సుమారు కొన్ని శతాబ్దము 

లకు పూర్వము మానవులు అప్పుడు అనగా ఆకాలములో తమకు కనబడు 

చూయుండిన పాడిపంటలు, పశుసంపద, సాధనసామ గులతో తృ ప్రిచెంది 

జీవించుచుండెడివారు. మరికొంతకాలమునకు మానవుని. వివేకముతో 

అప్పుడు తమకు కనబడనిదిని, తెలియనిదిని అయిన నీటి ఆవిరిశ క్రిని 

(power of Steam ) కనుగొని మరి కొంతకాలమునకు విద్యుచ్చక్తి 

(electricity) అను శ క్రియొకటి యున్నదని తెలుసుకొని దానిని సంపాదించి 

తదుపరి యిప్పుడు అణుశక్తి (260010 energy అను శ క్రినిగూడ కనుగొని 

యున్నారు. ఈ శక్త లన్నియు ఒకానొకకాలముస మానవునికి కనుబడక 

యుండినవియేగదా? ఇట్లు కనుబడకయుండిన శక్తి, పదార్థములను కనుగొని ' 
యేగదా మానవుడు, ఐహికథోగా భివృద్దిని పొందుచున్నాడు. ఇట్టి శక్తి, 

పదార్థములను వివిధసాధనములచే సంపాదించి మానవులు వారి సుఖము 
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కొరకేగదా యుపయోగించుకొనుచున్నారు. కాని యిందు నిత్యమై శా శత 

సుఖమునిచ్చుశ క్త, పదార్గములెవ్వియూ కనుబడుటలేదు. ఆయినను మాన 

వులు, యీ శక్తి, పదార్ధములను వివిధసాధనములచే సంపాదించి వారి తాత్కా- 

లిక సుఖముకొరకే యుపయోగించుచున్నారు. ఈ శక్తి పదార్థములను యొట్లు 

వాడుచున్నను అనగా యంత్రములు పనిచేయుటకుగాను, మానవచికిత్సకు 

ఆసుపతులయందుగాని యంత్రములు నడుపుటకు electric trains, 2ఇల౦- 

planes and submarines) వగై రాలకుగాని, యుద్దముచేయుటకు 

Atom bombs మొదలగు ఆయుధసామగులకు గాని, వేనికి వపయో 

గించిననూ మానవులు వారువారు కోరుచున్న సుఖమునకేగదా యిట్టి శకులను 

వాడుకొనుచున్నారు. కొని యిందు యేదియు మానవునకు అమృత మై 

శాశ్వత సుఖమును యివ్వజాలకున్నది. అయినను యిప్పుడు యిట్లు తెలియ 

బడుచున్న యీ శక్తి పదార్దములు సర్వదాయున్నవియే యైననూ, మానవుడు 
అట్టిశక్తి, పదార్థములున్నవనిగాని, ఉన్నవని తెలిసిననూ సంపాదించు సమ 

రత లేకుండుటవల్ల గాని, కొన్ని శతాబ్దముల।| క్రిందట మానవుడు అప్పటికి 

యున్నవానితో తృ పిజెంది, అప్పటి కదియే వారి పరమసుఖమని తలచి 

యనుభవించుచుండెడివారు. కాని కొంతకాలము తదుపరి మానవుని (ప్రజ్ఞా 
వివేకములతో అప్పటికి వారికి కనబడనిశ క్తి, పదార్థములను సంపాదించి 

యిప్పుడు మానవసౌఖ్యమునకు వాడుకొనుచున్నారు. అప్పటికి లేనివి అనగా 

అప్పటి మానవబుద్ధికి గోచరించనివి, అనియే అర్హముగాని అప్పుడీ శక్తి, 

పదార్థములు లేవని యర్గముకాదు. ఈ శక్తి, పదార్థములు మానవుడు తెలిసి 

కొని సంపాదించిననూ, తెలియక విడచిననూ యొప్పుడునూ ఉన్నవియే. 

మానవుడు యున్నదానిని సంపాదించగలడుగాని, లేనిదానిని యెప్పుడునూ 

సంపాదించలేడు. ఇది నియమము. ఇట్లు తనకు తెలియని దానిని కనుగొని దానిని 

మానవుడు సర్వదా తనసుఖముకొరకు ఉపయోగించుకొనుచున్నాడు. మానవుడు 

యెన్ని పయత్న ములు చేసిననూ తన సుఖముకొరకే గదా.కాని మానవులు యెంత 

వ్యవప్రయాసలకతో యా క్రి, పదార్థములను సంపాదించిననూ వాటివలన 
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శాశ్యతసుఖము జీవునకు కలుగుటలేదు. ఏలనన యిట్టి శ్రి, పదార్థములు 

కల్పితములుగాన స్వభావముచే నశించునుగాని శాశ్వతముగా నుండజాలవు. 

కనుకనే శాస్త్రము మానవునకు సర్వదా ఏకరూపమై, నిత్యమై, నిరతిశయ 

సుఖము అనగా శాశ్వుతసుఖము యొకటి యున్నదని తెలుపుచున్నది. 

ఇట్టి శా శ్వతసుఖమును మానవులందరును కోరునదియేగదా? ఎట్టిమానవుడై 
నను తన దుఃఖమునుగాని, తననాశమును గాని మెప్పుడును కోరడు. ఆత్మ 

హత్యచేసుకొను మానవుడుకూడ తన సుఖమునపేక్షించియే అవివేకముతో 
చేయుచున్నాడు. 

శాస్త్రము మానవుని శాశ్వతసుఖము మోక్షప్రాప్రికిగాను సత్యమై 

యున్నదే తెలుపుచున్నదిగాని, లేనిదిని అసత్యమెనదినీ, 'అసాధ్యమైనదినీ 

తెలుపదు. మానవసాధ్యముకానిదానిని శాస్త్రము బోధించదు. బోధించిననూ 

(పయోజనముండదుగాన అట్లు శాస్త్రము (ప్రవ ర్తించదు. కాన మోక్షెర్డి (అన 

గా శాశ్వతసుఖమును కోరువాడు) యిట్టి నిత్యనిరతిశయసుఖము అనగా తన 

శాశ్వత సుఖమును శాస్త్రీయ సాధనాభ్యాసములచే సాధ్యముకాని అన్యవిధముగా 

కాదు. ఈ శాశ్వతసుఖమనునది నిత్యమైన సత్యముకాన దీనిని సంపాదించు 

టకు వివేకులకు సర్వదా సాధ్యమగుచున్నది. కాని యీ కాలమునందు మన 

లకు సాధ్యమాయను సంశయమునకు అవకాశములేదు. మానవులకు 

తమసుఖము శాశ్వతముగా యుండవలెనను కోరికమా(తము యుండును 

గాని తాను కోరు యిట్టి శాశ్వతసుఖము పొందుటకు సాధనములు యీ దృశ్య 

పదార్థములతో అనగా ఇప్పుడు తనకు తెలిసిన విషయపదార్థముల వలన 
కలుగుటలేదు. గనుకనే శాస్త్రము అట్టి శాశ్వతసుఖము ఒక్కటి యున్నదని 

తెలుపుచూ, దానిని పొందు సాధనములను గూడ చెప్పుచున్నది. ఎట్టి శక్తి 

స్ధితి, పదార్థముల నై ననూ మానవుడు సాధన (పయత్నములచేగదా సంపా 

దించదగియుండును. సాధన, [పయత్నములు చేయని యెడల మానవునకు 
ఎట్టి సిద్దియునూ కలుగదు. . 

(ప్రస్తుత కాలములో మానవుడు సమస్త శబ్దశకులునూ ఆకసములో 

నున్నవియని ెలిసికొనియే గదా అట్టి శక్తిని సంపాదించి 
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అనుభవించుటకుగాను రేడియో యంత సాధనములవల్రగదా దానిని స్వాధీ 

నము చేసుకొని మన యనుభవములను పొందుచున్నాము. ఇక్తే తత్త్వశా 

సప్రము మనలకు, నిత్యనిరతిశయ స్వరూపసుఖమొక్కటి యున్నదనియు, 

అట్టిది దృశ్యరహిత మై, ఆకసమునందు సమస్త శబ్బశక్తి యున్నటులనే, 
ఉన్నదనియు దానిని మానవుని సంస్కృత మనస్సను సాధనము చేతనే పొంద 

బడును గాని అన్యధాగా పొందుటకు వీలులేదని శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. 

కాన జిజ్ఞాసువులు కేవల విషయసుఖములవల్ల అజ్ఞానముచ తృ_ప్తిజెందక 

శాస్త్రము తెలుపు నిత్యనిరతిశయ సుఖము పొందుటకు శాస్త్ర సాధనములనే 

ఆశయించి అభ్యసించి పొందవలయును.. కాని మరియొకవిధమునకాదు. 

ఇట్టి శాశ్వతసుఖము యొకటి యున్నదాయని సంశయించుట కెంతమా[త్రము 

అవకాశములేదు. లోకానుభవమునందుగూడ యొక సదార్ధము,యున్నదా లేదా 

యను సంశయము తోచినప్పుడు, అట్టి పదార్ధము అధికసంక్యాకుల వల్లగాని అల్ప 

సంఖ్యాకులవల్ల నూగాని అనుభవింపబడినయెడల అట్టి పదార్థ మొకటి యున్నడని 

యొప్పుకొని నమ్ముచున్నాము. ఇచే యో నిత్య నిరతిశయ" సుఖమును గురించి 

దానియనుభవమును పొందిన మహనీయులు పౌరాణికకాలానుభవముల నుంచినీ 

కొన్ని శతాబ్బముల[కింద అట్టి అనుభవమును పొందిన శంకరాది పూర్వాచా 

ర్యులవల్లనూ, తదుపరి కొన్ని శతాబ్దములకు విద్యారణ్య, మధుసూదన 

సరస్వతీత్యాది మహనీయులవల్లనూ, క్రిందటి శతాబ్దము, యీ శతాబ్దమునం 

దుకూడ రామకృష్ణ పరమహంస, వివేకానందస్వామి, స్వామీ రామతీర్థ 

మొదలగు ప్రసిద్దిగాంచిన జీవన్ము _కృవ్యకు లవల్లనూ, యింకనూ గుప్తముగా 

నుండి సిద్ధిని గాంచిన అనేక మహనీయుల చేతనూ యిట్టి జీవన్ము క్రి యనుభ 

వమును, 'సిత్యనిరతిశయా నందమును వారివారి యనుభవపూర్వకముగా చెప్పి 

యుండుటచే వివేకియైనవాడు యిట్టి శాశ్వతసుఖసంపాదనను గురించి సంశ 
యించుటకు లేశమైననూ అవకాళములేదు. కాన వివేకియైన మానవునికి తన 
ము క్రినిపొందుటకు పురుష పసయత్నమావళ్యకము-__ఇయ్యది శా స్రీయముగా 

నుండవలెను. శా స్త్రీయమనగా యిచట ఉపనిషద్చోధయనియే (గహించ వలెను, 
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లోకమునందు ఎట్టివారికై నను వారుకోరునది సంపాదించుటకు ధైర్య 
హసములు, పట్టుదల, ఉత్సాహము, ఉపాయము ఎట్ట వసరమో, ఈ 

(బహ్మవిద్యాభ్యాసకుడై న ముమువువునకు తన మోక సిద్ధికి నిత్యాభ్యాసముతో 

పొటు (శద్ద, ఉత్సాహము,తృ ప్రి, సంతోషము పట్టుదల, సిర్దాన్నమందు (పీతి_ 

నిశ్చయ-దా ర్యములు, తాను సిద్దిని సంపాదించి తీరుదునను నిశ్చయము, 

శాస్త్రము తెలిపినట్లు ఫలము తనకు తప్పకకలుగునను విశ్వాసము, దానిని సం 

పాదించు ధైర్యము, శాస్త్ర ప్రామాణ్యము మొదలగునవి సర్వదా స్వపయ 

త్నముతో సంపాదించుచుండు టావశ్యకము. లేనిచో అభ్యాసకునకు కొంతకాల 

మైనపిదప-- నెనిట్టి యభ్యాసమును చేయుచున్నానేగాని ఫలముకలుగునా-_ 
నాకిదిసాధ్యమా ఇట్టి ఫలము లభించువరకు నేను జీవించియుందునా__ 

లేతీచో నేను చేయు (ప్రయత్నము నిష్పృలమగునే మోయనిన్నీ, (పతిదిసమున 

నిరంతరము ఇట్టి యనుసంధానాదులు, అనగా అనుకున్నదానినే తిరిగి తిరిగి 
యనుకొనుట ఎంతకాలము చేయగలము _ చేసినను అనుకున్నంతమా(త 
మున అట్టి స్థితి కలుగుట ఈ కాలములో సంభవమా____ అని శంకాసం శయ 

ములు కలుగుచుండును. కొంతకాలమునకు. సంశయ్యగస్తుడై. నిరుత్సాహ 

మును పొందిన అభ్యాసపటిమ తగ్గును. మరికొంతకాలమునకు విఘ్నాయ త్త 

చిత్సుడె తనయభ్యాసములకే భం గమును కలిగించుకొనును. గాన ఇట్టి 
యోగభంగములు కలుగకుండుటకుగాను అభ్యాసపరుడు బలమును సంపాదిం 

చుకొనవలసియున్నది. బలములేనిదే, దేనిని పొందుటకును సాధ్యము కాదు 
గదా! ఇచట బలమనగా-- సాధనానుకూలమగు పె నచెప్పిన గుణసంవదయే. 
ఇట్ట బలమును సంపాదించుటావ శ్యక మని,*నాఒయమాత్మా బలహీనెనలభ్యః” 
అని (శుతి బలము లేనివానిచేత అత్మపొందబడదని చెప్పుచున్నది. 

గనుక కార్యదీక్షయందు చై నతెలిపిన (శ ద్దొత్సాహిదులను సంపొదిం 

చుచుండవలయును, పట్టుదల-ఉత్సాహములతో నభ్యసించిన విద్యయెప్పుడును 
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ఊరకపోదు. ఎంతెంత అభ్యసించిన, అంతంత అభ్యాసపాటవమును బట్టి 

ఫలము కలుగుచునేయుండును. ఇచట ముముక్షువున కావళ్యకమ్నులెన 

గుణములలో సంతోషమనగా- ఉన్నదానితో తృ ప్రినొంది, లేనిదానిని కోర 

కుండుట. దీనినే నిత్యతృ ప్రియందురు. ఇదియే సంతోషము ధైర్య 

మనగా ఫలమును పొందగలనను నిశ్చయము ఉత్సాహమనగా-- (ప్రీతి 

నిశ్చయములతో అనుసంధానాదులను చేయుచుండుట- తితికయనగా- శీతో 

ష్టధర్మములను శరీరశక్షేశములను సహించు శక్తి శ్రద్దయనగా గురువేదా 

_నవాక్యములయందు అచంచలమైన విశ్వాసము అని (గహించవలయును. 

తక్కిన శబ్దములకర్ణము స్పష్టము 

ఇట్టి (బహ్మవిద్యాభ్యాసమునకు దీనిని ఎంతకాలమనుష్టిం చినను, అను 

షానఫలమూరక పోదు. గాని అభ్యాసమును బట్టి అంతంతఫలము కలుగుచుం 

డును. మధ్యలో అనివార్య విచ్చిత్తి ఏదియైన సంభవించినను అభ్యాస లా భము 

కలుగక మానదు. ఇట్టివానిన యోగ్యభవ్హడనికూడ నందురు. గితలలో 

అర్జునుడు ఇట్టిసం శయముతోడనే ముముక్షువున కభ్యాసకాలమధ్యమున మర 

ణము సంభవించిన వానిగతియేమి?; అని యడుగగా శ్రీకృష్ణ భగవానులు 

శో ోపారనె వేహ నామ్ముత వినాశ సస్య విద్యతే | 
ae) pa వాట 

నహికల్యాణ కృత్క_ళ్చి ద్దుర్గతిం తాత గచ్చతి || 

(పాహ్యవుణ్య కృతాంలోకౌ నుషిత్వా శాశ్వతీస్సమాః | 

కుచీనాం శ్రీమతాంగేహే యోగ భషోభి జాయతే ॥ 
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> అనగా- అట్టి యోగ(భప్పునకు ఈ లోకమందుగాని, పరలోక 

మందుగాని వినాశములేదు. మంచి పనిని జేసినవా డెవ్వడును దుర్గతిని పొందడు 

సుమా : అటువంటి యోగ(భష్టుడు పుణ్యలోకములకు బోయి అచట చాలా 

కాలము నివసించి ఆచారవంతులగు శ్రీమంతులయి శ్ల ళో బుట్టును, అనుమొద 

లుగాగల సమాధానమును తెలువుచు, ఇంకను. 
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శో అహం సర్వస్య (ప్రభవో మ తస్సర్వం(పవ ర్రతే | 

ఇతిమత్వాభజం తే మాం బుధా భానసమన్వితాః ॥ 

మచ్చిత్తా మద్గత (ప్రాణా బోధయ న్తః సరస్సరమ్ | 

కథయ _న్తశ్చో మాం నిత్యం తుష్య న్పిచ రమ న్సిచ il 
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అనగా అహం నేనే అన్నిటికి కారణము. నేనే అన్నిటికి అధిష్టా 

నము అని వివేకులు తెలుసుకొని (పీతిభావముతో గూడినవారై నన్ను నేవిం 

తురు. (అనగా అచట అహం అను శబ్దమునకు లాక్షణికార్థమును మా(త్రము 

అనగా తన స్వస్వరూపమైన (ప్రత్యగాత్మ స్వరూపమునే (గహించుట_ సేవిం 

చుటయనగా (పీతిపూర్వకానుసంధానాదులను చెసుకొనుచుండుట.) ముముక్షువులు 

సర్వం[దియమనః [పాణాదులను నాయందే లగ్నముగావించి నన్ను గూర్చియే 

పరస్పరము (ప్రశ్న (ప్రతివచనముల జరుపుకొనుచు నిత్యతృప్పులె విహరించు 

చుందురు. అని చెప్పుచు. 

శో తేషాం సతత యుక్తానాం భజతాం (పీతిపూర్వకమ్ । 

దదామి బుద్ధియోగంతం. యెనమాముపయాంతితే ॥ 

అట్టివారికి ఏఎయుపాయముచే నన్ను అనగా ఇచట స్వస్వరూపమును 

పొందుదురో అట్టిబుద్దిరూపమగు నుపాయమును ఇచ్చుచున్నాననిగూడ చెప్పి 

యున్నాడు. గాన _(బహ్మవిద్యాభ్యాసకుడై న ముముకువు ఇట్టి అనుసంధానా 

భ్యాసముతో పాటు (శ్రద్ద, సంతోష, తితిక్షొదిగుణములగూడ వృద్దినొందించు 
కొనవలయును. 

(బహ్మవిద్యాభ్యాసి తాను గురూపదేశపూర్వకముగ చేసిన శ్రవణము 

చేతను, (శ్రుతియు క్యనుభవములతో తాను చేసుకొను మననాదులచేతను తన 

స్వస్వరూపమును బాగుగ ఈ విధమున గుర్తించి అనుసంధానముజెసిన అభ్యా 

సకునకు సుకరముగను సుజోధకముగను నుండును. ఎట్లనిన- తానుచేసిన 
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(శవణమననాదులచే తనస్వరూపము అద్వితీయ-. అఖండ స్వప్రకాశమని 
(గహించినను తానిప్పుడు (ప్రారబ్దకర్మఫలానుభవముచె సళరీరుడై ఉభయాత్క్మ 

కుడుగనున్నాడు. ఇట్టి ఉభయాత్మలలో నొకటిసత్యమైనదియు, మరియొకటి 

అసత్యమైనదియునై యున్నది. అందు రెండవది అంత ౩కరణవ్శిష్టమె వ్యవహార 

మునకు మాత్రము యోగ్యమగుచున్నది. ఐనను ఇదియే తన స్వరూపష్మగహ. 

జానుభవములను పొందుటకు సాధనము. ఇదితప్ప వేరుసాధనములేదు. ఇదియే 
తనకు సత్యస్వరూపసిద్దిని కలిగించి, తాను నివ్నర్తించును అని ముముక్షువు 

(గ్రహించవలెను. ఇట్లు (గ్రహించి యీ అంత క రణవిశిజ్టాత్మను తన ప్రారబ్ద 

కర్మఫలానుభవమునకున్ను, తనపరమాభీష్టమైన స్వస్వరూపసిద్దికి మాత్రమె 

ఉపయోగించుచుండవలయును. గాని దీనినే స్వస్వరూపముగా నెంచకూడదు. 

ఇదిమిథ్య. ముముక్షువు తన స్వస్వరూపానుసంధానకాలములో ఈ విశిజ్ఞాత్మ 

కల్పితము, లేనిదే యగుచున్నను, తన మోక్షసిద్దికి ముఖ్యసాధనమని 

(గహించి తానిప్పుడు చేయుచున్న అద్వితీయానుసంధానస్వరూప మే తన స్వరూ 

సము, సత్యాత్మ యనుజ్ఞానముతో ఇట్లు అనుసంధానము చేయవలసియున్నది. 

నేను కేవల పత్యగాత్మ స్వరూపుడను- సంవిత్స్వరూపుడను-- “అహాం 

సర్వమిదం విశ్వం పరమాత్మాఒహమచ్యుతః'* _ సర్వమును పరమాత్మను 

నేనే గాని వేరేమిన్నిలేదు. నాస్వస్వరూప మద్వితీయము-. అఖండము-- 

భేదరహితము-- నోను పంచభూతాత్మక దృశ్యమునకు అధిష్టానము. “తస్మా 

ద్వా ఏతస్యాదాత్మన ఆకాళశస్పంభూత:” అను (శుతిపైయర్ధమునే బోధించుచు 

న్నది. ఈ సర్వదృశ్యము నాయందే “రజ్జుసర్పవత్ (భాంతికల్పితముగా 

నున్నదిగాని, వాస్తవమున ఈ దృశ్యముతో నాకెట్టి సంబంధమునులేదు_ 

ఈ దృశ్యవికారములు చిత్రములు కేవలవ్యవహార సాధనములు మాతమే 

గాని, ఇవి నన్నెంతమా(తము అంటవు. నేను నిర్మలాకాశములాగున సర్వ 

వ్యాపక మై అసంగమైనవాడను--నను పరిపూర్హుడను. ఈ సర్వదృ శ్యమున్నూూ 

నన్నువిడచి ఇంచుకమైనను లేదు. నాయందే అధ్య స్తము. నేను సూర్యుని 



ముముకువునకు (శద్దోత్సాహాద్యావశ్యకత 207 

లాగున (పకాశరూపుడను. కాని నాది స్వ(పకాశళము. ఇచట (పకాశమనగా 

జ్ఞానము. నేను సృటికమహిశిలలాగుస నిర్మలుడను-- అచలుడను-- ఇట్టి 

నాయందే యీ సర్వదృశ్య చలన శదబ్దాదులు వివర్తముగానున్నవి. ఏదియె 

ట్రున్నను నాస్వరూపము సదా నిత్యమై ఒక్కటిగా నేయుండును. నను సర్ప 

(భాంతికి రజ్జువు పరిపూర్జాధిజ్ఞాన మై నట్లు అనగా రజ్జువును విడచి సరృమించుక 

మైనను కనబడనటుల ఈ సర్వదృశ్యమునకు పరిపూర్ణాధిష్టానము నేనేయై 

యున్నాను. నేను పరిపూర్ణుడను. నన్నువిశచి యీదృుశ్యమించుకయైనను 

లేదు. గాన నాస్వరూప మెట్టదనిన :- సర్వాధిషాన-స్వ (ప్రకా శ__నిత్య--నిశ్చల-_ 

నిరతిశయ-_నిర్వికార_అఖండ-ద్భ శ్యరహిత __ పరిపూర్ణ శుద్ద చైతన్య 

స్వరూపుడను--నేను కేవలచిత్స్వ్వరూపుడను--అని అర్థజ్ఞాన సహితముగ విసుగు 

చెందక సదా ఫలావగతి పర్యంతము అనుసంధానాభ్యాసములను చేయు ధీరునకు 

ముక్తి కరతలామలకము. కౌనియిది సర్వులకును సులభసాధ్యము కాదు. 

అసాధ్యమునూకాదు. మరేమన--సముచిత (సయత్నసాధ్యము. ఇట్టిము క్రి 

ఒకానొకదీరుని చేతన పొందబడుచున్నది.. అని” కశ్చిద్ధిరః (పత్యగాత్మనమె 

క్షదావృ_త్రచక్షురమృతత్వ మిచ్చన్” ఇట్లు (శ్రుతి తెలుపుచున్నది.గాన ముముక్షువు 

సర్వవిధముల (శద్ధత్సాహాది గుణసంపాదన మొనర్చ్భుచు అనుసం ధా 

నాదులను ఫలపర్యంతము చేయుచుండవలెను. కాని స్వ(పయత్నమునందు 

నిరుత్సాహమును పొందకూడదు. ఇట్లాచరించు మహనీయులకు ఫలము తప్ప 

కకలుగునని:- 

శో అనుభూతే రభావేపి (బహ్మాస్మిత్యే వచి న్య్యతామ్ | 

అప్య సశ్రాప్యశే ధ్యానాన్నిత్యా_ప్తం (బహ్మ కింపునః ॥ 

అనగా (బహానుభవము లేకపోయినను నేనే (బహ్మను” అని ధ్యాన 

మును చేయుచుండవలయును. ధ్యానమువలన లేనిదినై త లభించును. 

స్వస్వరూపమగు (బ్రహ్మము లభించునని వేరుగచెప్పవలయునా ? లఅభించియే 

తీరును, అనియున్ను, 
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రో విచారయన్నా మరణం నె వాత్మనం లభేతచేత్ । 
“ఇన, ల యు 

జన్మాంతర లభేశతై వ (పతిబంధక్షయేసతి ॥ 

అనగా యావజ్జీవము విచారించినను _బహ్మసాక్షాత్యారము కలుగచేని 
నిరాశ జెందకూడదు.([పతిబంధము తొలగగనే జన్మాంతరము నందు [బహ్మాసాక్షె 

త్క్యారము శౌస్త్రప్రమాణముచే కలుగును. అని = (శ్రీ విద్యారణ్యులు తెలుపు 
చున్నారు. మరియు, 

లో బహువారమధీతేపి యదానాయాతి చెత్పునః 1 

దినా నర ఒనధీతైైవ పూర్వాధితంస్మ రేత్సు మాన్ ॥ 

అధ్యయనము చేయువారు అనేకమారులు చదివినను ఆ (గంథము 
ముఖస్థము కాదేని ఆదినమున స్వస్థతగాబరుండి మరుదినమున లేవగనే 
స్మరించినంతమా[త్రమున ఆదితప్పక ముఖస్గమగును, అనియు పంచదళీకారులు' 

(ప్రతిపాదించియున్నారు. కావున ముముక్షువు ఎంతమాత్రమును నిరుత్సాహము 
నొందక, నిత్య నూతనాధికోత్సాహముతో తప్పకఫలముకలుగునను దృఢ 
విశ్వాసముతో _బహ్మోనుసంధాన పయత్నపరుడగుట సర్జువిధముల ఆవశ్యకము, 
(శేయోదాయకము, మోక్షసాధనము. 

ముముక్తువునకు 
వైరాగ్య బోధోపరతుల యావశ్వకత 

ముముకువై న అభ్యాసకునికి వైరాగ్యము, బోధ, ఉపరతి, 
యీ మూడును నొకటితోనొకటిచేరి తత్వబోధకు తోడ్పడుచునుండును. గాన 
యీ మూడును ముముక్తువృనకు యావశ్యకములు, అయినను ఒక్కనియందు 
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(ప్రారబ్దకర్మఫలానునారమున యిందు నొకటికాని రండుగాని లేకబోవచ్చును. 

కాని బోధ, యను తత్వజ్డానము మా(తము యీ మూడింటియందును (ప్రధాన 

మగుచున్నది. దీనినే 

శో॥ తత్వ్వబోధః (ప్రధానం స్యాత్సాక్షొన్మోక (ప్రత్వతః | 

బోధోపకారిణా వేతౌవై రాగ్యోపరమావుభౌ ॥ 

అని తక్కిన రెండును యీ తత్త్వటోధకు సహాయకారులగును.అయి 

నను ఒకానొకనియందు నేదోయొక పాష ప్రారబ్ద వళంబున వై రాగ్యముగాని, 

ఉపరతి గాని లేక రెండునుగాని లేకపోవచ్చును. జన్మాంతరపుణ్యముచెత 

ఒకానొక మహాపురుషునియందు వై రాగ్యబోధోపరతులు మూడును యుండ 

వచ్చును. కాని త త్త్వబోధ మోక్షమును కలుగజేయును గనుక ముఖ్యము. 

ఏవి యున్నను నేది లేకపోయినను త_త్త్వజ్ఞానము లేనిది మోక్షము సిద్దింపదని 

శో, వె రాగ్యోపరతీ పూర బోధను (పతిబధ్యతే 
౧ డా డగ 

యస్యతస్యన మోడి ౬ ప్పి పుణ్యలోక _స్టపోబలాత్ 11 

అనగా వై రాగ్యంబును, ఉపరతియు పూర్ధముగానుండి త _త్త్వజ్ఞానము 

లేకపోయిన యెడల మోక్షము కలుగదు. కాని వై రాగ్యోపరతులనెడు తపో 

బలము వలన పుణ్యలోకావా ప్తి కలుగుచున్నది. ఎప్పటికిని మంచిపని వ్యర్థము 

కాదు. అయినను వె రాగ్యోపరతులు లేక త తషజానము మా(తముండిన 
యు ౨౨ హః 

మోక్షసాధనమగునని 

లో పూర్ణే బోధె తదన్వె దౌ (ప్రతిబద్దిా యదాతదా । 

మోక వినిశ్చితః కింతు దృష దుఃఖం న నశ్యతి । 
రు 

అనగా త త్వజ్తానము పూ ర్రముగానుండి వె రాగ్వోపరతులు లేనియెడల 
90 లః ౯9 న ఐల 

మోక్షము తప్పకకలుగును. కాని జీవన్యు_క్రిసుఖము కలుగనేరదు. (ప్రారబ్దము 

14 ] 
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వలన గలుగు దుఃఖము జీవదశయందు నశింపదు. వై రాగ్యమునక వధి సత్య 

లోకాధిపత్యము లభించుననినను నపేక్షలేకపోవుట. జ్ఞానమునకవధి దెహము 

నేననియెడి దృఢజ్ఞానము అవివేకద శయం దెట్టుండునో యట్లు ఆత్మస్వరూ 

పము నేననెడి దృఢ నిశ్చయము కలిగియుండుట. ఉపరతి కవధి గాఢముగా 

నిదిరించునపుడు (ప్రాపంచిక సర్వవ్యవహారములను మరచినట్లు నిఖిల వ్యవ 

హారములందు జోక్యములేక యుండుట. త_త్త్వజ్ఞానులలోగూడ కొందరు 

రాగడ్వేషాది తారతమ్యములు గలవారుగా యుందురు. ఏలనన (పారబ్బక ర్మ 

ఫలము లనేకరీతులుగా నుండుటచేత యాయాజ్ఞానులు ఆయావిధముల వారి 

వారి ప్రబల (బారబ్బకర్మఫలవళమున వర్తించినను వారి జ్ఞానమునం దెంత 

మాత్రము భేదముండదని యు, అట్టి అఖండపరిపూర్ణా త్మటోధ ననుసరించి 

ముక్సియందు తారతమ్యము లేదనియు, నిదియే వేదాంత సిద్ధాంతమనియు, 

విద్యారణ్యముని యిట్లు తెల్పుచున్నారు 

శో కృష్ణో భోగీ శుకస్యాగీ రాజానౌ జనక రాఘవౌ । 

వశిషఃకర్మక రాచ కర్క..టీ పిశితాశసీ ॥ వేశ్యారతో 
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అను పై వచనము ఈ అర్హమునే తెల్పుచున్నది. కాన ముముక్షువై న 

అభ్యాసకుడు, యీ త త్వృజ్ఞానము, యింత (ప్రధానమై తన మోక్షప్రా పికి 

సాక్ష్షాత్సాధన మగుచున్నది. గాన వైరాగ్యోపరతులు (ప్రారబ్దబలవ శమున 

యించుక లోపించియున్నను నిరుత్సాహము చెందక వాటిని పెంపొందించు 

యత్నముతో యీ త_త్త్వజ్ఞానమును గురుముఖతః (శ్రవణ, మనన నిది ధ్యస 

నములను పురుష _పయత్నముతో సర్వదా అభ్యసించుచు తన సత్యస్వరూప 

మైన ఆత్మానుసంధానమును మరువక సర్వదా (పీతి నిశ్చయములతో చే 

చుండవలయును. ఇదియే మోక్షమార్గమునకు పరమసాధనమగును. 
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వృత్తాలంబన ఆవశ్యకత 

మోక్షేచ్చకలిగి సాధనచేయు జీవుడు ముముకువు అనబడును. ఇట్టి 

ముముకువునకుతన సత్యస్వరూపోపలబ్దిపర్యంతము సాధనము లావశ్యకములు. 

ఇట్టి సాధనములతో (బహ్మవిద్యానుసంధానాదులు ముఖ్యమగుచున్నవి. ఇట్టి 

ముఖ్య సాధనములను అభ్యసించుటకు సాంభ్యయోగములు రెండును ఆవశ్య 

కములు. సాంఖ్యమనగా సత్యజ్ఞానము. ఈ సత్యజ్ఞానము స్వశరీర సర్వ 

దృశ్యమిథ్యాత్వమును (గ్రహించి నిశ్చయించుకొని యిట్టి మిథ్యాత్వమునకు 

సఠత్వాధిష్టాన సత్యస్వరూపము తనె అని (గ్రహించి (పీతి నిశృయములను 
సంపాదించి తదనుభవములను పొందవళఠెను. దీనికి అంతకి ఆవశ్యకమైన విచా 

రణ ఇంతవరకు (శుతి యుక్త్యనుభవములతో నిరూపించి నిశ్చయించి 
యున్నాము. 

దీనివలన జిజ్ఞాసువులై న ముముక్షువులకు పరోక్షజ్ఞాన నిశ్చయము కలు 

గును. ఇట్లు కలిగినను తత్సల (పా పికి అనగా స్వానుభవమును పొందుటకు 

చేయవలసిన ఆభ్యాస సాధనములన్నియు ముందేయున్నవి. ఏలయన 

ఈ ముముక్షువు (కుతి (పామాణ్యమును శిరసావహీంచినవాడు, ఐనను “తత్త్వ 

మసి” '“అహ౦ బహ్మాస్మి' అనుమహావాక్యములచే పరోక్షముగ గుర్వీశ్వర 

(ప్రసాదముల సహాయముతో తెలిసికొన్న సత్య పదార్థము సర్వజగదధిష్టానము 

తాను అనగా నేను అని స్వానుభవమును పొందుటచే గాని తాను సత్యస్వ 

రూపుడు కాడు. ఇదియేగదా ముముక్షువుయొక్క_ ఆశయము. ఇట్టి పరమా 

వధిని పొందుటకు పూర్వాచార్యులబో ధను శిరసావహించి ఎంత విచారణచేసి 

వివేక నిశ్చయములను సంపాదించిన ఎంత మహనీయులకై నను స్వానుభవ 

మును పొందుట అనగా అపరోక్షముగా సత్యజ్ఞానమును పొందుట వాలా న్. 

సాధ్యము. ఇట్టి క్రేశమునకు ముఖ్య హేతువు చిత్తవిక్షేషము. ఇట్టి చిత్ర 
విక్షేషములు చి త్తనిగహమువల్లగాని శాంతించవు గాన ముముకువునకు చిత్త 
నిరోధాభ్యాసము చాలా యావశ్యకము. ఈచిత్త నిరోధమునే యోగమని 
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“యోగశ్చిత వృతి నిరోధః” అని పాతంజల సూతము తెలుపుచున్నది, 

ఈ చిత్త నిరోధాభ్యాసము చాలా వ్రేశకరము, ఐనను “అభ్యాస వై రాగ్యాభ్యాం 

తన్నిరోధః” అను యోగనూూ[త్రము అభ్యాసవై రాగ్యములచే చిత్త నిరోధము 

అనగా చిత్తనాశమును పొందవచ్చునని తెలుపుచున్నది. 

నిత్యానిత్యవివేక, త_త్త్వవిచారణలచే జగన్మిధ్యాత్వజ్ఞానమును సంపా 

దించిన యడల యీ చి త్తవికషేసము కొంతవరకు ఉపశమించును: ఐనను తన 
సత్యస్వరూపము గోచరించినగాని చి త్తవికేప, ఆవరణ రాహిత్యములు కలు 

గవు. ఒకవేళ చి త్తవిక్షేప రాహిత్యము కలిగినను ముముక్షువు స్వ శరీరాభిమాన 
మును పూర్తిగా నిర్మూలించుటకు ఇంకను తన సత్య స్వరూప [(గహణ 

దార్జ్యమును సంపాదించవలసియున్నది. దీనికిగాను ముముకువై నవాడు తన 

వృత్తిని నిరాలంబనముగా యుంచక సదా స్వస్వరూపానుసం ధానాలంబనముతో 

యుంచవలయును. ఇట్లు చేయక ఈవృత్తిని నిర్విషయకముగా ఉంచిన యడల 

అది దృశ్యవిషయ ఆలంబనగలదికాగలదు. ఇదియే అజ్ఞానము. “అభావ 

(వ్రత్యయాలంబనావ్చత్తిః నిదా" అని పతంజలి తెబుపుచున్నాడు. ఇట్టి స్టితి 

కేవలము తమః (ప్రధానమైనది. ఇదియే అజ్ఞానము. ఇట్టి న్నిదాత మోవృత్తు 

లను నిర్మూలించుటకు ముముకువునకు సద్వస్తుగహణము అనగా స్వస్వ 

రూపానుసంధానము సతతమావశ్యకము,. ఇదియే అజ్ఞాననివృత్తికి సాక్షొత్సా 

ధనము. గనుక ముముక్షువునకు చిత్త విక్షేపనివృ త్తి, చిత్తాలంబన సాధన 

ములు అత్యావశ్యకములు. ఈ చి త్రాలంబనకు వృత్తి వ్యాప్తి యావశ్యకమై 

యున్నది. కనుకనే “బహ్మణ్యజ్ఞాననాశాయవృ త్తి వ్యా ప్తిరపేక్షతే 

శంకర భగవత్పాదులు తెలుపుచున్నారు. గాన ముముకువునకు ఈ సర్వద్భుశ్య 

మిథ్యాత్వమును (గ్రహించుటకు త_త్త్యిజ్ఞానయు క్ష మనోనాశములావశ్యక 

ములు. సద్వస్తుగహణమునకు స్వస్వరూపానుభవము సర్వదా వృత్మ్యాలంబ 

నము కావలసియున్నది.ఈ స్వస్వరూపాలంబన మే భ క్కెయని “స్వస్వరూవాను. 

సంధానం భ కి రిత్యభిధీయ తే” అని శంకర భగవత్పాదులు చెప్పుచున్నారు. 

ఈ అద్వైత భక్తియే సాక్షిన్మోక్షసాధనము. చెషతభక్తి పరంపరగా సాధ 
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ము, గనుక ముముకువు ఈ అదై్వైళభక్తి ననుసరించి సర్వదా తన స్వరూ 

అనుసంధానమును నృ త్యాలంబనతో చెయుచుండవలయును. ముముకువున 

'లంబన (ప్రత్యయము తన సత్యస్వరూపము. గాన నౌను అహం అను 

తకయములో తన వాస్తవ స్వరూః సమెన చిదంశమును మా(తము పూర్ణ 

గా తత్త్యంపదముల భాగత్యాగ లక్ష కణచే వివేచన చేసి నిశ్చయించుకొన 

యును. తాను (ప్రారవ్హానుసారముగన పనులు చేయుచున్నను తన పూర్త 

నల చిత్స్యరూపమును మరువకూడదు. అట్ట తన సత్యస్వరూసమును సదా 

_ర్తించుచు ఈ కరచరణేం(దియాది స్టూలశరీరమును, ఈ మనోబుద్ది చిత్తా 

'అకార (పాణ సంఘాత మైస సూక్ష్మ శరీరమును తానుగానని నిశ్చయించు 

నవలయును. ఇట్టి నిశ్చాయమును పొందినను తాను ఇంతకుముందు 

నాద్యవిద్యా.భ్రాంతి కల్పితుడై అజ్ఞానముచే చేసిన (పారబ్దక ర్మఫలముల ఆను 

మునకు ఇట్టి కల్సి తదేహము తనకు కారణమై యీ సంసోరమును కల్పించు 

న్నది. గాని వాస్తవములో వస సంబంధము ఈ దేహాదులతో లేదని 

)సికొనవలయును. ఈ (ట్రారబ్దము విధించిన శికవంటిదిగాన శిక్షొకాలాం 

మవరకు ముముకువు అతిజాగరూకతతో అభిమానస ' కృతారాహిత్యముగ 

యా(తను గడపుచు (బహ్మనుసంధానపరు డై తన సత్యస్వరూపమును 

త్తి వ్యాప్తితో సదాగహించుచుండవలయును. ఈ జీవయా(్రను 

ముకువు నాటకమందు నటుని (పదర్శనములాగున అనుభవించుచుండ 

యును. అనగా సుఖదుఃఖములను నాటకరంగమందు (పేక్షకుడు పొందు 

ఇట్లు అనుభవించవలయును. _ప్రారబ్బానుసారముగ వచ్చిన యీ జీవ 

'త్రానాటకము పూర్తి యెన తదుపరి (పతిబంధనివృ _త్యనంతరము నాటక 

తో పనియుండదు. ఉన్నను అట్టివి వ వాస్తవముగా బంధకములు గానేరవు. 

(ప్రారబ్ద (ప్రతిబంధము తీరిన వెంటన తన నిత్యనిరతిశయ శా శ్వత సుఖి 

రాపమును పొందు ఇట్టి వారిని గురించియె, 

fat 

కో॥ తద్చుదయస దాత్మాన సన్నిపాసతృరాయణాః | 
ag) డు అలి —_ రి 

గచంత9ప్పన తి రూతక ఛం ర్రపునరావృ త్తిం క్లాననిర్హ తకల్మషాః ॥ 
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అనగా సర్వదా స్వస్వరూపానుసంధానమును చేసికొనువారు జ్ఞానముచే 

పుణ్యపాపాదులను క్షీణింపచేసినవారై పునరావృత, రహితమైన శాశ్వత 

పదమును పొందుదురు. అని శ కృష్ష భగవానుడు తెలుపుచున్నాడు. 

ఇట్టి పునరావృత్తి రాహిత్యమును కోరువాడు ముముక్షువు గనుక 

పై నిరూపణలను బాగుగా (గహించి స్వానుభవములో తెచు కొనుట ఆవశ్య 

కము. దీనికిగాను ముముక్షువు సంకల్ప రహితుడుగానుండవలయును. ఇట్లుండు 

టయే చిత్తనాశసాధనమై మోక్షప్రాప్తి సాధనమగును. 

శో సంకల్పిత్యంహిబంధస్య కారణం తత్పరిత్యజ. । 
ag) 

మోక్షస్తు నిస్పంకల్పత్వం తదభ్యాసంధియాకురు I 

అని వాసిష్రవచనము తెలుపుచున్నది. 

ఇట్లు అభ్యసించుచు సదా తను అను నేను సర్వాధిష్టాన స్వ(పకాళశ 

నిత్యనిరతిశయ పరిపూర్ణ సంవిత్స పరూపుడనని తన అఖండస్వరూపమును 

అనుసంధానమును చెసికొనవలయును. చిత్తము నశించుటకు యోగము, 

జ్ఞానము అని రెండు మార్గములు కలవు. వీటిని ముముక్షువులు వారివారి వాస 

నానుకూలతనుబట్లి (గ్రహించి అభ్యసించుచుండవలయును. దీనినే 

శో అసాధ్యఃకస్యచిద్యోగః, కస్యచిద్ జాననిళశ్సయః | 
గా అః 

(పకారౌద్యొ తతోదేవో జగాద పరమేశ్వరః 11 

అని ఒకరికి జ్ఞానము తేలికగాను, మరియొకరికి యోగము తేలికగాను 

ఉండును. వారివారి వాసనా సామర్థ్యమును బట్టి గ్రహించుటకు పరమేశ్వరుడు 

రెండింటిని ఉపదేశించెనని వశిష్ట భగవానులు తెలుపుచున్నారు. 

వృత్తి దాని పరమ(స్రయోజనము 

వృత్తి యనగా విషయములను (గహించు మనః పరిణామము. 

మనస్సుయే విషయాకారాకారత నొందుట వృత్తియనబడును. ఈ వృత్తి 



ముముక్షువునకు చిత్తనాళ (పయత్నము-వృ త్ర్యాలంబ ఆవశ్యకత 21 

యనునది అంతఃకరణ ధర్మము. ఇది జడము. ఐనను జీవునకు భావాభావములు 
రెంటికిని ఈ వృత్తియు ఆధారమగుచున్నది. జీవుడు భావవృ త్తిచే వస్తుదర్శ 

నమును అభావవృ శక్తిచే వస్తులోపమును పొందును. ఈ వృ_త్తియే జీవునికి 

ఆత్మసాక్షత్ళారమునకు సాధనమగుచున్నది. దీనినే “అజ్ఞాననాశాయ వృత్తి 

వ్యా ప్తి రపక్షక్టే యని సంచదశికారులు తెలుపుచున్నారు. జీవునికి వ్యవహార 

మంతయు ఈ వృత్తి మూలకముగనే జరుగుచున్నది. ఈ వృతి, ధర్మములే 

జీవునకు జా్యాగత్స్వప్నసుషు ప్తలను మూడు యవస్థలను కల్పించుచున్నవి. 

జాగ్రత యనగా ఇంద్రియ సంకర్షణముతో వృత్తిద్వారా విషయము 

లను (గ్రహించుట. స్వప్నమనగా పదార్హములతో ఇంద్రియ సంకర్షణములేక 

కేవల వృ త్తిచే విషయములనుగహించుట. సుమ ప్పియనగా వృ త్తి, అజ్ఞానము 

నందులయమె తాత్కాలికముగ జీవునికి అఖండాకారమునయుండుట. ఈ స్టితియే 

సర్వజీవులకు అజ్ఞానదశలో తాత్కాలికసుఖము నిచ్చుచున్నది. ఇట్టి మూడ 

వస్థలు జీవునికి ఈ వృత్తి నిమి_త్తముననే కలుగుచున్నవి. ఈ స్టితులన్నియు 

జీవుని (పయత్నము లేకుండగనే ఆయా జీవుల (నారబ్బక ర్మములనుబట్టి నైన 

రకముగా సం భవించుచున్నవి. ఇదియే జీవుని సంనారస్థితి కాన యిట్ట సంసార 

దుఃఖస్టితినుంచి తప్పించుకొనదలచిన జీవుడు తన శాశ్వతసుఖమునకుగాను 

యిట్టి తన వృత్తినే శాస్త్రీయ (ప్రయత్నముతో వివేకముగ నుపయోగించు 

కొనిన యెడల ముముకువునకు యీ వృత్తియే మోక్షసాధనమగును. ఎట్లనిన 

మానవునకు యీ అజ్జానవృ _త్తితో అప్రయత్నముగనే జా్నాగత్స్వప్నసు 

సు పులు కలుగుచున్నట్లు, ముముక్షువు జ్ఞానవృ_క్తిచ తన న్వృప్రయత్నముతోడ 

జా(గజ్జా(గత, జ్యాగత్స్వప్నము. జాగ్రత్సుషు ప్పలను అభ్యాసముతో సంపా 

దించిన యెడల అవియే మోక్షసాధనములగును. ఎట్లని విచారింతము_ 

ఈ మూడు స్థితులయందునూ జాగతయను యొకే శబ్దము వాడబడియున్నది. 

ఇం|దియవృ త్తిచె విషయ్మపకాశము జా(గత యనబడును. జీవునకు అజ్ఞాన 

ముచే వ్యవహారకాలమందు యీ మూడు స్థితులునూ కలుగుచున్నవి. కాన 

వాటిని క్షాన పూర్వకముగ (గ్రహించిన యెడల ముముతువు యథార్గ మును 
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తెలిసికొనగలడు. కాన జీవుడు యిట్టి తన మూడు స్టితులనున్నూ శాస్త్రీయ 

వృత్తి జ్ఞానముతో (గ్రహించిన యెడల అట్టి మూడు అవస్టలూ లేక స్థితు 

లున్నూ యొక్కటియేనని తెలియగలడు. కాన జీవుడు ఈతన మూడు 

అవస్థల యథార్థమును తన వృత్తి జ్ఞానము తోడనే తెలిసికొసవలయునుగాని 

అన్యమార్షములేదు. సుఖము (ప్రతిజీవుని చేతను కోరబడుచు, ప్రతి జీవుని 

చేతను ఒక్కవిధముననే వారివారి సుమ ప్తియం దనుభవింసబడుచున్నది, 

ఈ సుష _ప్తియందు సర్వజీవులకును ఒక్క విధముననె సుఖము తాత్కాలిక 

ముగనై నను కలుగుచున్నది. కనుకనే సర్వజీవులు తమ పనులనై నను విడచి 

యీ సుషు ప్రిసుఖమును కోరుచు యనుభవించుచున్నారు. కాని యిట్టి సుఖాను 

భవము తాత్కాలిక మే యగుచున్నది కాని జీవునికి శాశ్వతముగా నిలుచుట 

లేదు. ఏలనన జీవునికి నిత్యసుఖమన్నను, మోక్షమన్నను యొక్కటియేనని 

లతోగడసే నిశృయించియుంటిమి. కాని సుషు పియందు కలుగుచున్న 

సుఖము, వృత్తి అజ్ఞానమునందులయమై, అజ్ఞానమువల్ల గే సుఖాభాసమున 

కలుగుచున్న దికాన అట్లు కలుగుచున్న సుఖము తాత్మా_ లిక మె తమోగుణ 

ప్రధానమగుచున్నది. కాన జ్ఞానపూర్వకముగ యీ సుఖము జీవునికి సుష ప 
యందు కలుగుటలేదు. అందువలననే తాత్కా-లికమె అనిత్యమగుచున్నది. 

కనుక యీ సుఖమును సుఖస్వరూపమున నిత్యముగా పొందుటకు యీ సుషు ప్రి 

స్థితిని జీవుడు, వృ త్తిజానపూర్వక ముగా నభ్యసించిన యెడల కాలపరిపాక 

మున ఒకరూపమైన వృత్తి నశించి జీవుడు తాను జ్ఞాన స్వరూపుడుగా మిగు 

లును. ఇదియే సుఖసరూపము, నిర్వి శేషము, శాశ్వత సుఖము. కాన జీవుడు 

యిట్టి స్తితిని సంపాదించుటకు అనగా తన పరమార్థ స్వరూపమును పొందు 

టకు జ్నాగతతోనే అనగా శాస్త్రీయ వృ త్తిజ్ఞానముతోడనే జ్యాగజ్జాాగత, 

జాగ్రత్స్వప్నము, జాగ్రత్పుషుప్తులను (క్రమముగ నభ్యసించుచుండవల 

యును, 

జా(గజ్జాగ్రత యనగా జీవుడుతన వృత్తి జ్ఞానముతోడనే యీ స్వళరీర 

సర్వదృుశ్యమునూ మిథ్యయని నిశ్చయముగా (గ్రహించుట. 
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జా(గత్స ఇప్న మనగా తన నృ త్తిజ్ఞానము తొడన జ్ఞానపూర్వకముగ 

యో స్వళరీర జగ తునంతయు దృుశ్యస కృతాభిమాన రిహితు డై స్వప్న పదార్ధ 

ముల లాగున చూచుచూ అనుభవించుట. 

జా(గత్సుషు ప్రియనగా తన జాగ్రద్దశయందే స్వశరీర సర్వదృుశ్య 

మునూ తన సుషుప్తిలో లాగునచే చూడక, విగక, తెలిసికొనక, అఖండాను 

భవము ననుసంధించుచూ అనుభవించుట. 

ఈ ముముకువు యిట్టి స్థితిని శాస్త్రీయ్యప్మకియలచే జ్ఞానపూర్వకముగ 
నభ్యసించువాడు గనుక కాలక్రమమున తాను, తనకు సహాయముగా తీసు 
కొనిన వృత్తి నశించి తాను మాత్రము జ్ఞానరూపుడై మిగులును. జీవుని 
బంధమోక్షములు రెంటికిని యీ వృ త్తియే కారణమగుచున్నది. దీనినే : _ 

శో నిర్వికారత యా వృత్యా, (బహ్మాకారతయా పునః 

వృత్తి విస్మరణం సమ్యక్ సమాధిజ్ఞాన సంజకం ॥ 

నిర్వికారవృ త్తిచెత అనగా విషయానుసంధానములేని వృ త్తిచే మరల 

_బహ్మాకారత్వముగా అనగా దై్యైతానుసంధాన శూన్యముగ నుండుటయే జ్ఞానము 

సమాధి యగుచున్నదని శీ శంకరులు తెలుపుచున్నారు. కాన. ముముక్షువు 

తన వృత్తిని దృశ్యపరిచ్చిన్నాకారములనుంచి మరల్చి సదా అపరిచ్చిన్నమైన 

తన పరిపూర్ధ స్వరూపమునే (ప్రత్యగభిన్నముగ అఖండాకారవృ త్తితో 

(గహించుచుండవలెను. ఇట్లాచరించు చిత్త శుద్దిగ లవారలకు _బహ్మాకారనృ్ఫ త్తి 

జ్ఞానముకలుగునని వా. 

శో అనేనై వ (ప్రకారేణ వృ త్తీర్చ్భ్రహ్మాత్మికాభ వేత్ | 

ఉదెతి శుద్దచి త్రానాం వృత్తిజ్ఞానం తతః పరం ॥ 

అని గూడ (శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు తెలుపుచున్నారు. కనుక జీవుడు 

యిప్పుడు తన వృ _త్తితో అ(ప్రయత్నముగ సర్వమును ఇండ, ఖండాకార 

వృషత్తిగ తెలిసికొనుచున్నాడు. కాని యీ సర్వమునే తన వృత్తి (ప్రయత్న 
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ముతో అఖండాకారవృ త్తిని (గ్రహించిన యెడల అప్పుడు యుండునది తన 

యొక్క అఖండ పరిపూర్ణ స్వరూపమొక్కటియేకాని మరియేమియును 

యుండదు. దీనినే (తతి “ఏక మేవాద్వితీయం[బహ్మ” “నేహనానాస్తి కించన” 

అని ఆన్వయవ్యతిరేకములతో స్పష్టముగా జీవునకు తెలుపుచున్నది. 

ముముక్టు వ్యవహారాచరణావశ్యకత 
ముముక్షువు శా స్త శ్రవణాదులచే ఈ స్వశరీరసహిత సర్వదృుశ్యము 

సర్వాధిష్టానమైన _బహ్మయందు అధ్య_స్తమని తెలుసుకొని, దానిని విడచి 

అధిస్టానమైన (బ్రహ్మయే తాను అని సర్వదా(గహించవలసియున్నది. ఇట్లు 

(గహించుటకు ఈ [కింది వాసిష్ట శోక నిరూపణ సహాకరించును. 

రో సంవేద్య సంపరిత్యాగా త్సాణ స్పందనవాసనే | 
యగ? 

సమూలం నశ్యతః కీ|ప్రం మూలచ్చేదాదివ(దుమః 11 

మొదలు ఛేదింపగా వృకము నశించునటుల దృశ్యమును విడువగా 

వాసన, (పాణచలనము ఈ రెండును సమూలముగా నశించుచున్నవి. 

లో సంవిదం విద్ధి సంవేద్య వీజం దీరత యావినా 1 

నసంభవతి సంవేద్యం తై లహీన స్తిలోయథా ॥ 

నువ్వు గింజలేక నూనె సంభవింపనియట్లు దృుక్కులేక దృశ్యము 

సంభవించదు. కావున దృశ్యమునకు దృక్కు_ జీవమని యెరుగుము. 

శ్లో నబహిర్నా న్లరె కించిత్సం వేద్యంవిద్య తేపృథక్ | 

సంవిత్ స్పురతి సంకల్స్య సం వేద్యంపశ్యతిస్వత £ I 

లోనగాని, బయటగాని దృశ్యము కొంచెమైననులేదు. దృక్కే-దృ శ్య 

మును కల్పించి దానిని (ప్రకాశింసజేయును. ఈ యర్ధమును దృష్టాంతముళో 
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నుపపాదించుచున్నాడు_ 

శో॥ స్వప్నేయథాత్మమరణం తథాదెశా నర స్లితిః | 
౧౧ —0 ళ్ 

స్వచమత్కారయోగేన సంవేద్యంసంవిద స్తథా ॥ 

స్వస్నమునందు దృక్కుయొక్క చమక్కారముచే తన మరణమును, 

దేశాంతర గమనమును ఎటుల తోచుచున్నదో అటులనే జాగత్తునందు 

దృశ్యము సంభవించుచున్నది. 

ల పూర్వదృష్టమదృష్టం వా యదసా్యాః (పతిభాసతే | 

సంవిద స్తత్స9యత్నేన మార్రనీయం విజానతా ॥ 
అడు Ee 

మున్ను చూడబడినదిగాని, చూడబడనిదిగాని యే వస్తువు దృక్కు_ 

యొక్క సాన్నిధ్యమువలన తోచుచున్నదో ఆ వస్తువును పండితుడగువాడు 

(పయత్నముచే తొలగించుచుండవలయును. 

లో తదమార్హన మాతంహిమహాసంసా రతాంగతమ్ । 

త(త్రమార్గన మా(త్రంతు మోక్ష ఇత్యభిధీయతే ॥ 

ఆ దృశ్యమును మరువకుండుట మాతమే మహాసంసారమనియు, 
ఆ దృశ్యమును నురచుట మ్నాతమే మోక్షమనియు చెప్పబడుచున్నది. 

ఈ పైన తెల్పిన విధమున ముముకువు (గహించినను, దృశ్య మెన 

అధ్య _స్తము- అధిషానమైన (బహ్యాముకన్న వేరుగా నుండుటకు వీలులేదు. 

గాన ఈ సర్వదృశ్యము _బహ్మాభిన్నముగానె యుండవలెను, గాని [బహ్మను 

విడచి భిన్నముగా యుండుటకు వీలులేదు. ఏలనన నిరధిష్ఞాన భ్రాంతి కలు 

'గుటకు వీలులేదని లోగడనే నిశ్నయించితిమి., అధ్య_స్తమెన యీ (పపంచము 

సత్యస్వరూపుడై న (బహ్మాయందు (రజ్జుసర్పవకి) అధిష్టిత మెయున్నది. 

గనుక కల్పితమైననూ (ప్రపంచమునకు గూడ నాశము ఎప్పటికిని లేదు. కాని 

మిథ్యాత్వమనగా జ్ఞానముతో ఈ (ప్రపంచము కల్ఫితము, వాస్తవముగా లేదని 
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తెలుసుకొనుట, ఇట్టి తెలుసుకొనిన జ్ఞానులకు గూడ ఈ (ప్రపంచము కనబడు 

చునే యుండును గాని, సత్యముగా తోచదు. శబ్దచలనచ్మిత్ర పటము లాగున 

తోచుచుండును. ఇట్లు వాస్తవముగా కసబడకుండయుండుటయే మిథ్య్య--గాని 

ఇట్లు (గహించి అనుభవమును ఫౌందు మహానీయులకై నను (పారబ్దక ర్మఫలాను 

భవము తప్పుటలేదు. దీనిని అనుభవించియే తీరవలెను. గనుక ముముక్షువెన 

వాడు పారబ్బప్రా్తఫలము ననుభవించుచు తను ఇప్పుడు చేయు కర్మలచే 

ముందు కర్మఫలము కలుగకుండునట్లు చేసుకొనవలయును. లేనిచో కర్మఫలము 

ననుభవించుటకు తిరిగి ఉత్తర జన్మపరంపరలను పొందుచునే యుండవల 

యును. ఒకవేళ ఎవరై నను నేను కర్మచేయను, అప్పుడు నాకు కర్మఫల 

మెట్లు కలుగునని అనుకొనవచ్చును. కాని అట్లు కర్మచేయకుండుటకు సాధ్యము 

కాదని (ఏ కృష్ణ భగవానులు-- 

“నహికళశ్చి త్ క్షణ మపి జాతుతిష్టత్యక ర్మకృత్ ” 

అని జన్మించినవాడు ఒక్క నిమిషమైనను ఏదోయొక కర్మ చేయక 

యుండుట సాధ్యము కాదని చెప్పుచున్నారు. ఇంకను సదృశం చేష్పతే 

స్వస్యాః (పకృతెర్ణానవానపి” అని చెప్పుచున్నారు. గాన కర్మ చేయుట 

యెవరికిన్నీ తప్పుటలేదు. కాని కర్మఫలము పొందకుండ చేయవలయును. 

జ్ఞానియైనను (పారజ్తామసారముగ ఇట్లు చేయు కర్మల ఫలములంటకుండ 

విము కుడగుటకు ఉపాయమును గూడ గీతాచార్యుడై న భగవంతుడే చెప్పు 
చున్నాడు 

శో తస్మాదసక్తస్పతతం కార్యం కర్మ సమాచర | 

అసకోహ్వాచరన్ కర్మ పరమాప్నోతి పూరుషః । 
అమామ 

అనగా ఎ బ్రప్పుడును చేయవలసిన కర్మలను స _క్రతారహితముగా 

చేయుము. ఇట్లు ఫలాపేక్ష లేకుండ కర్మలను చేయువాడు మోక్షమును 

పొందును. అని చెప్పి “అనాశితఃక ర్మఫలం కార్యంక ర్మకరోతియః 1 ససన్యా 
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సీచయోగీచ” ఫలాపేక్ష లేక కర్మలను చేయువాడే సన్నాసి, యోగి అని 

కూడా చెప్పుచున్నాడు. గాన ముముక్షవెనవాడు సర్వకర్మలను చేహయా త్రాది 

కియలనుగూడ ఫలాభిసంధిలనివాడై స కతారాహిత్యముగ యాచరించవల 

యును. ఇటు చేసిన కర్మలు తనకు డి 
a) 

W 

చ్లోర (పతిబంధములు కాజాలవు. గాని 

ఇట్లు చేయుటకు అంతఃకరణ  తాదాత్మ్యము, (_పత్యక్షదృుళ్యానుభవములు 

ఆటంకములు కలిగించి స _కతానుబంధములను సదా కలుగజేయుచుండును. 

ఇందుకుగాను జగన్మిధ్యాత్వదార్హ్యము అంత ఃకరణోపాధ్య వా_స్తవికతా జ్జాన 

దృఢత్వమును సంపాదించుకొనుటకు ముముకువు సత్యవస్తు జ్ఞానాభ్యాసముతో 

పాటు ఈ జగన్మిధ్యాత్వ దార్హ్యమునుగూడా వృద్దిచెసుకొనుచుండిన యడల 

విషయస_క్తతాచి త్త చాంచల్యములు [క్రమక్రమముగా తగ్గుచుండును. సాధ 

నకు చాలా సహకరించును. అభ్యాసకునికి ఇచట రెండు స్థితులు కనబడు 
చున్నవి. స్వశరీరజగత్తుల మిథ్యాత్వమును (గహించి అవి తాను కాను అని 

నిశృయించుకొనుట ఒకటి, (ప్రారబ్దాను గుణముగ వచ్చిన సర్వకర్మలను 

ఫలా పేకెరహితుడై యాచరించుట రెండవది. ఇది సాధ్యమా, కాదాయని 

కొంత విచారింతము. లోకములో యా|తికుడై న బాటసారి (వాంథుడు 

ఆయాయా(క్రాస్టలములందు స్మతములలో (ధర్మశాలయందు) ఆగి అటు 

పిమ్మట తను ఉన్న కాలములో తను ఉన్న (సదేశమును బాగుచేయుచూ 

సౌకర్యములను కల్నించుకొని తను ఉన్నశాలయందు స క్షత లేక కాలమును 

గడపి యా[త్రానంతరము నిరభిమానిగా పోవుచున్నాడుగదా : ఐనను ఆధర్మ 

శాలయందు తను ఉన్న కాలములో నిరభిమానముగా తనకు కావలసిన సౌకర్య 

ములను మాత్రము చేసుకొనుచున్నాడు గదా! ధర్మశాలయొక్క అనుభవ 

మును పొందుచున్నను, ఆ శాల తనదికాదను జ్ఞానముచే దానియందు అభి 

మానము కలుగుటలేదు. మనము లోకములో కల్పిత పదార్థములవ నై నను. 

అన్వుల వస్తుసముదాయమువలై వై నను అనుభవమును పొందుచున్నాము. 

గాని అచట స_క్షతాభిమానములు జనించుటలేదు_ఎందువ ల ననగా అట్టు 

అనుభవించు వస్తువులయందు తనవి కావనిన్నీ, కల్పితమనిన్నీ నిశ్చయ 
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జ్ఞానముతో ఆనుభవమును పొందుచున్నాము. గనుక వాటియందు స_క్తతాభి 

మానములు కలుగుటలేదు-ఇప్తే ఈ స్వ శరీరసర్వదృశ్య కల్పిత మిథ్యాత్వము' 

లను (కుతి యు క్యనుభవపూర్వకముగా బాగుగా విచారించి నిశ్చయించు 

కొన్న యడల ఈ ముముకువునకున్నూ యా్రీకుని ధర్మశాలా నివాసము 

లాగున స_క్తతాభిమానములు కలుగవు. ఇ'ప్తే ముముక్షువునకు దృశ్యమందు 

నిశ్చయాదృథఢతవల్ల స_క్షతాభిమానములు ఒకప్పుడు కలిగినను అభ్యాస 
పాటవములచే కాలక్రమేణ తగ్గుచుండును. ఇందుకుగాను లోగడ మనము 

విపులముగా జగన్మిధ్యాత్వ, అంతఃకరణ కల్పితత్యములను గురించి 

చేసిన విమరయంత యును క్రై పినందుంచుకొని ముముకువు సదామననాదులను 

చేయుచుండిన తప్పక కాల్యక్రమముగా అభ్యాసపాటవములను బట్టి ఈ సర్వ 

దృుళశ్యమిథ్యాత్వజ్ఞానమును వృద్దిపొందించుట (బహ్మవిద్యా(వా ప్తికి అను 

కూలించునని వేరుగా చెప్పపనిలేదు. ఇంకను విచారించిన యీ (ప్రపంచము 
గూడ నజ్ఞానవశమున ఒక విధముననున్న (బ్రహ్మవస్తువును మరియొక విధ 
ముగా భావించుటచే, అనగా _ పరిపూర్ణ అపరిచ్చిన్న జ్ఞానమునకు బదులుగా 

పరిచ్చిన్న భిన్నభిన్న అజ్ఞానోపాధులుగ భావించుటచే జనించినదియె 

యీ (ప్రపంచము. (తికాలములయందును ఈ (పపంచము ఆ (బహ్మముకన్న 

వేరుకాదు. ఐనను ఈ ఆనాద్యవిద్యచే ఇట్టి దృశ్య(భ్రాంతి చూచువారి దోష 

ముచే కలుగుచున్నదిగాని సహజ వస్తువునకు సంబంధించినదికాదు. ఎట్లన 

స్టాణువును (భాంతిచే దొంగగా భావించినపుడుగాని, తిరిగీ దీప సహాయముచే 

ఇది స్థాణువసీ దొంగ కాదనిన్నీ, భావించినపుడుగాని చూచువాని దృష్టియందే 

మార్పు కలుగుచున్నది కాని, చూడబడు స్థాణువునం దెంత మాత్రము (భాంతి 

వున్నకాలములోగాని, (థాంతి నివృత్తి త్తియెన కాలములోగాని న్థాణువుయందు 

ఎట్టి వికారమునూ కలుగుటలేదు. ఇస్తే (1 (బహ్మయందు ఈ (పప కంచము కూడా 
చూడబడుచున్నది. స్వప్నములో మనమెన్ని వికారద్భృ శ్యములను చూచినను 

ఆ వికారములు మనకేమియూ యంటనట్లు ఈ (ప్రపంచవికారము లెన్ని కలుగు 
చున్నను (అన్నియు క ల్పితములు గనుక ఆ పరమాత్మను ఇంచుక ఐనను 

అంటజాలవు. దీనినే. 
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ట్లో॥ అనాది కాలీన నిర్వన్త వాసనా దో షెణదుష్టాపురుషస్యబుద్ధిః | 

నానావిధం విశ్వమిహ (పసూ సూతే స్వప్నాదివదృ్రహ్మణి 

కేవలేఒద్వయే || 

అనగా అంతములేని అనాదియైన వాసనాదోషముతో కూడిన పురుషుని 

బుద్ది, స్వప్నాదులవళె శుద్ద (బ్రహ్మయందు నానావిధ (ప్రపంచమును కల్పిం 

చును, అని శంకర భగవత్సాదులు చెప్పుచున్నారు. గాన ఈ జా గత్చ్వప్న 

ములు రెండునూ బుద్ది కల్పితములే అని ముముకువు తెలుసుకొని నిశ్చయ 

మును పొందవలెను. ఇంకనూ (శీరామచం[దమూ ర్రికి వసిషఘ్టులవారు-ముముక్షు 

నవనకు హితమును గురించి :__ 

శో దిక్కాలా ద్యవచ్చిన్న మదృష్టోభయకోటికం | 

చిన్మాాతమక్షయం శాంత మేకం (బహ్మాస్మినేతరత్ [| 

ళో ఇతి మత్వాఒహమిత్యంతర్ము కాము క్షవపుర్మహాన్ ] 

ఏకరూపం (పశాంతాత్మామౌ సీస్వాత్మసుభో భవ Il 

అనగాడేశ కాలవస్తు పరిచ్చేద రహితంబును, - ఆద్యంతరహితం 

బును, చిన్మాత్రంబునునగు (దివ్యాంజే నని, నిళ్ళాయింబి అభిమానములే 

నందున, వబిడువబజణీనదియూ, (పారబ్దవశంబున ఎొడువదిడనిదయూ నగు 

శరీరము కలవాడవును, శాంత చిత్తుండవును, నాత్మారాముండవునగుము, అని 

బోధించుచున్నారు-గాన ముముకు వ్యవహారా వశ్యకత ఇదియే, 

ముముక్టువుకు అనుసంధానావశ్వకతా నిరూపణ 

ఇట్లు తెలుసుకొనుటకు వివేచనజసి అహంపదార్హములోని స్వళరీరా 

దులనున్ను, ఇదం పదారములోని ప్రపంచదృశ్యమంతటినిన్నీ త్యజించవలసి 
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యున్నది. త్యజించుటయనగా-ఈ స్వశరీరాది సర్వదృుశ్యమునున్ను (శ్రుతి 

యు _క్షకనుభవములతో అన్వయ వ్యతిరేకసహితముగ వివేచనజేసి త్రికాల 

ములయందును అనుస్యూతముగ నుండునది కానందున మిథ్యయనిన్నీ, 

సత్యముకాదనిన్నీ సంశయవిపర్యయరహితముగ (గహించుటయి ఈ సర్వ 

దృశ్యము వా స్తవము కాదనిన్నీ, ఇందు సుఖములేదనిన్నీ, ఐనను కేవలము 

వ్యవహారమునకు మాత్రము ఆవశ్యకమనిస్నీ తెలియవలెను. _అట్టివ్యవ 

హారము అనాది[భాంతికల్పితమనియు తెలిసికొని, తన సత్యస్వరూపమును 

అనుభవములోనికి తెచ్చుకొని తద్ద్వారా దుఃఖమును పొందకుండుటయె 

ముముకువునకావశ్యకముగాని, _దృశళ్యమును నశింపజేయుటగాదు, విడిచి 

పెట్టుటకు దృశ్యమెచటికిసీ పోవునదికాదు. (శుతియు క్యనుభవవిచారములచె 

నిత్యానిత్య పదార్థనిశ్చయజ్ఞానమును పొందుపే. అనగా-వ్యవహారసత్యము 

వా_స్తవమైనదిగాదనియు,పరమా ర్థసత్యమగు తనస్వరూప మెవా_స్త్వవమైనదనియు 

నిశృయరూపానుభవమును సంపాదించుకొనవలయును. వాస్తవ బంగార 

మును గోరువాడు మాయ బంగారముతో తృ ప్రినొందడుగద! కనుక సర్వ 

(పయత్నములచేతను ముముక్షువునకు ఈ (భ్రాంతినివర్తనోపాయ మావశ్యకము. 

ఆత్యంతిక దుఃఖనివృ త్తినిగోరువాడు అద్వితీయ అఖండ వస్తు జ్ఞాన 

మును సంపాదించుకొనవలెను. దుఃఖరాహిత్యమునకిట్టి జ్ఞానమావశ్యకము. 

అందుచేతనే శుతి_- “ద్వితీయా ద్ర్వైభయంభవతి” అని చెప్పుచున్నది. రెండు 

వస్తువులు స్పురించునప్పుడే ఏభయమైనను కలుగునుగాని, తానొక్కడే 
సర్వమునై నయడల ఎట్టి భయము నుండదుగద! ఐతే అందరికిని ఈ దృశ్య 

మొ కేవిధముగ కనపడుటలేదు. దీనికికారణము పూర్వ సంస్కారవాసనాబలమే. 

ఈ విమర్శనంతయును లోగడనిరూపణములలో జేసి నానాదృశ్యమిథ్యాత్వ 

మును, ఎకాధిష్థాన సత్యత్వమును నిరూపించి నిశ్చయించియుంటిమి. అట్ట 

నిశ్చయ మెమనగా--సత్య వస్తువునకు (భ్రాంతికల్పితములై న వికారము లెంత 
మాత్రమును అంటవు. ఆవికారములను సత్యవస్తువు పొందదు. కాని సర్వా 

ధిషానమెన అద్వితీయ (బహ్మయందు దృశ్య నానాభిద|భ్రాంతులు గలుగు 
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చున్నవి. దీనికి కారణము అనాద్యవిద్యయేయని తెలిసికొని ముముతువు 

సర్వదా తాను వాస్తవముగ నిత్య నిర్వికార స్వ ప్రకాశ పరిపూర్ణ సర్వా _న్త 

ర్చృహిర్వాాపకుడై యున్నవాడని నిశ్చయించుకొని సర్వదా తన సత్యస్వరూ 

పమును అనుసంధానము చేసుకొనవలయును. స్వశరీర సర్వదశ్యము (తికాల 

ములయందును, అవస్థాత్రయమందును అనుస్యూతముగ అనుభవింపబడుట 

లెదు గాన, పరమార్థత।ః ఇది సత్యమైనది కాదనిన్నీ, (భాంతికల్పితమైన 

కేవలవ్యవహారమున కే యోగ్యమనిన్నీ నిశ్చయించి తెలిసికొనవలెను. దీనినె_ 

శ్లో నామరూవాదయోయ[త కల్పితాశ్చి త్త విభమాత్ : 

వ్యోమ్నీవనగరం య_త్త దృహ్మ తత్త్వమసి _ధువమ్॥ 

“శుద్దమైన ఆకాశమునందు గంధర్వనగరాదులను కల్పించినట్లు, ఎ 

(బహ్మయందు చిత్త విభమముచె నామరూపాదులు కల్పింసబడినవో అట్టి 

(బహ్మయే నీవై యున్నావు” అని శంకర భగవత్పాదులు చెప్పుచున్నారు. 

ముముక్షువునకు జ్ఞానపూర్వకముగ స్వశరిర సర్వదృశ్యత్యాగము, 

అధిష్టాన స్వన్వరూపగహణమున్ను ఆవశ్యకమైయున్నది. కాన స్వశరీర 

సర్వదృ శ్యమిథ్యాత్వానుసంధానము నిట్టుచేయ వలయును-- 

“నాహందేహః, నాహంపాణిపాదాది మాతః, నాహంచత్తురాదీన్లి9 

యాణీ, నాహం (పాణః,నాహంమనః, నాహమ స్తఃక రణం, నాహమహంకారః, 

నాహంబుద్ధిః, నాహంచిత్తం, నాహమన్తఃకరణాది కారణీభూతా జ్ఞానరూపః, 

నాహంకారణ శరీరం, నాహంచిదాభాసః, నాహం(ద్రషా, నాహందృళ్యం, 

నాహం (సషా” 
ను 

అని యీవిధముగ నీదేహాది సర్వదృశ్యము తాను కానని నిషేధించి 

పరిశేషించిన జ్ఞానస్వరూపము తానుయను జ్ఞానమును సంపాదించి తనస్వస్వ 

రూపమును అనుసంధానము జేసికొనవలసియున్నది. ఇట్టి పరమాత్మ స్వరూప 
15 7 
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మగు స్వస్వరూపమును (గహించుటకు [ప్రమాణమెన వచనములు (శుతిస్కృ 
యె 

తులయందు లబ్బమగుచున్నవి-- 

(శుతి “యస్మాత్సరం నాపరమ స్తి కించిద్యస్మాన్నాణీయోనజ్యా యోఒస్తి 
కశ్చిత్ 1 

వృక్ష ఇవ స్తబ్దో దివితిస్ట త్యేక _స్తేనేదంపూర్ణ ంపురుషేణసర్వ మ్ I 

“సయఎషో= న పర్లత్రదయ ఆకాళః, తస్మిన్నయం పృురుషోమనో 

మమయః, అమృతోహిరణ్మయః ” 
993 

“దేనికంటె ఉత్కృష్టమెనదిగాని, అపకృష్ణమెనదిగాని, చిన్నదిగాని, 

పెద్దదిగాని, మరియొక్క-టి లెదో, అట్టి పూర్ణుడై న పురుషుడు కదలిక లేనివృక 

మువలె (ప్రకాళశమానమగు స్వస్వరూపమునందు (ప్రతిష్టితుడై , అర్వితీయుడై 

యున్నాడు. సమ_స్తప్రాణుల హృదయాకాశములో ఈ పురుషుడు మనో 

వ్యాపార మాతముచె (గహింపబడువాడై సరమసుఖరూపమెన జోోతిస్పుగ 

విలసిల్లుచున్నాడు అని పె (శుతివాక్యములు చెప్పుచున్నవి. 

ఇట్లిపరమాత్మస్వరూపమును శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గీతలలో అర్హునునకు 
ల £3 జి 

(డిందివిధముగ చెప్పుచున్నాడు 

శో I జయం యత్త (త్పవక్ష్యామియద్ జ్ఞాత్వాఒమృతమచ్న తే | 

అనాది మత్సరం _బహ్మ నసత్తన్నా సదుచ్యతే || 

శ్లో ॥ సర్వన్లిియ గుణాభాసం సర్వేన్షిియ వివర్తితమ్ । 
౧ టు ఉట జు 

అసం సర్వభృచై వ నిర్లుణం గుణఖో క్రుచ ॥ 

శ్లో ॥ బహిర న్లశ్చ భూతానాం అచరం చరమేవచ | 

సూక్ష్మత్వా త్తదవిజ్రయం దూరసన్లం చా నికేచతత్ ॥ 
క ట్ల ® — 

ల్లో ॥ అవిభక్షంచ భూతేషు విభ్నక్తమివచస్థితమ్ । 
భూతభ_ర్హుచ తద్ జయం (గ్రసిష్టు (ప్రభవిస్తుచ ॥ 
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ల్ో I జో్యోతిషామపి తజ్హ్యోతి _స్రమసః పరముచ్యతే । 

జానం జేయం జ్ఞానగమ్యం హృదిసర్వస్య ధిషితమ్ ॥ 
షో న జః © 

ఏపరమాత్మస్వరూపమును తెలిసికొన్నమా(తమున అమృతత్యము 

ప్రాప్తించునో అట్టిస్వరూపమును _ నిరూపించుచున్నాను. ఆస్వరూపము 

అనాదియై నేనే (భగవానుడే) పరాకాష్టగానుండి సదసద్విలక్షణముగనున్నది. 

మజియు ఇంద్రియములకు విషయగహణ సామర్థ్యము నిచ్చునదై, స్వతః 

ఇన్టిియ రహితమై, అసంగమయ్యు సర్వ(ప్రపంచాధిష్టానమై గుణరహితము 

గుణములభుజించునదియునై యున్నది. అ.వై సర్వభూతా న్వర్చహిర్వ్యా_ప్త 

మైయున్నది. అది సూక్ష్మమగుటచె ఇన్టియ్మగాహ్యమగునదికాదు. సర్వ 

_ప్రాణులయందు ఎకమైయుండియు, భిన్నభిన్నముగనున్నట్లు గోచరించు 

చున్నది. భూతముల ఉత్స త్తి స్టితి లయములకు కారణమైయున్నది. చంద 

సూర్యాది జ్యోతిస్సులకు మించిన జ్యోతీరూపమై, సర్వపాణుల హృదయ 

ములలో విలసిల్లుచున్నది. ఇదియేజ్ఞానము. జ్లేయము, 

ల్లో i ఇతికే(త్రం త థాజ్ఞానం జైయంచో కం సమాసతః । 

మద్భ కఎత దిజాయ మద్భావాయోపపద్యతే || 
ఆం ణః 

“ఇట్టి కేత్రాదిరూపముతోనున్న నాస్వరూసమును తెలిసికొన్న నాభ క్షుడు 
నాస్వరూపమే యగును. 

శో (బి హ్మావపంచభూతాని (ది హ్మావభువన (తయము | 
డా, యా యా 

(బహ్మైవాహం (బహ్మచత్వం (బహ్మణోనా స్పికించన I 

ల్లా 11 అన్సః పూర్ణం బహిః పూర్ణం స్వయ మద్యయ మ[కియమ్ | 

యదన నం పరంజ్యోతి; (దబ్రహ్మత _త్తషమసి|ధువమ్ ॥ 

శో॥ నసూలో౬సి నసూక్షో౭_సి నాజపి కారణవి్నిగహః | ౧౧ థి 
(బ హ్మైవాఒసి నసందేహ; (ప్రత్యగ్నోధె కలక్షణః I 
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ట్లో ॥ చిదేవపంచభూతాని చిదేవభువన త్రయము । 
చిదేవాహం చిదేవత్వం సర్వమేవ చిదేవహి ॥ 

“పంచభూతములు, సంచభూతవికారములగు మూడులోకములు, ఆచా 

ర్యుడ్న్మనెన నేను, అ న్తేవాసి వెననీవు, సర్వము_బహ్మయేగాని వేరుకాదు. 

అ_నర్బహిర్వా ప్రము, అద్వితీయమునై న (దహ్మయెసివు. స్తూల సూక్ష్మ 

కారణములను విభాగములు నీలోలేవు. సీవుబోధస్యరూపుడవు.” అని శంకర 

భగవద్వచనము మొదలగునవి తెలుపుచున్నవి. ఇట్లు తెలుపబడిన స్వరూపము 

నెట్టుగహించి తెలిసికొనవలసినదిన్నీ ఈ (క్రింది పూర్వాచార్యుల వచనములు 
ఖా, 

తెలుపుచున్న ఏ_ 

ల్లో 11 జగద్భావంపరిత్యజ్య (బహ్మమా(త్రత్వభావనా | 

వాననాపక్ష్తయోహయః సులభస్స్ఫూరి సమ్మత:ః ॥ 

శ్ 11 సన్మాాతత్వావలొ కన సదాసర్వ్మత సర్వతః | 

వాసనాక్షయమాయా తి సత్యమ్మత సనససంశయః ॥ 

శో త్య క్య్వాబాహ్యామిదం మనోనిలయనం తుచ్చుంమృ షెతిస్వయం 
ఉం — 

బుధ్యాని శ్చలయా గురూ_క్తిసరయా విజ్ఞాయత _త్త్వంమున 1 

(బహ్మణ్య స్తభిదే చిదాత్యని సదానస్త ఒద్వయే నిర్లుణే, 

లీనస్యా సగతే స్సు భేనవసత సూకీం కిము న్యెర్భమెః ॥ 
జాం జాం దిని ర యా 

“కనిపించుచున్న (పపంచమందు (పపంచభా వమును విడచి (బహ్మా 

భావనజేయుట సకలవాసనాక్షయమునకు సులభోపాయము. సర్వత సద్వస్తు 

భావనచే నిశృ్చంశయముగ వాసనలన్నియు నశించును. మనస్సునాక ర్లించు 

చున్న సర్వ (ప్రపంచమును విడనాడి గురూపదేశముచే తత్త్వమును న్ధిర 

బుద్దితో (గహించి ద్ర్వైతభావములేని యానందస్వరూపము నిరుణమునగు 

(బహ్మయం దై క్యమునొంది సుఖస్టితిలోనున్న వారికి ఇతర భాంతులచే కావల 

సినదేమున్నది! 
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కనుక జిజ్ఞాసువు ఏవిధముచేతనై నను ధీ వృత్తిన్నాశయించి న్వృష్ర 
జ్ఞచే చిత్త చికిత్సజసికొని తనదీర్ణ సంసారవ్యాధిని నిశ్ళేషముగ నిర్మూలిం 

చుటకు తానే సమర్గుడుకౌని, ఇతరులుకారు. గుర్వీ శ్వరానుగహమువల్ల గాని 

యో సమర్థతకలుగదు. దానిని సంపాదించి (శుతియు క్యనుభవములతో 

నిత్యానిత్య విచారణ జేసి శుతిమాతచే తెలుపబడిన తత్తమస్యాది మహా. 

వాక్య (శవణమనన నిదిధ్యాసలవల్ల గలుగు అపరోకానుభవరూపముగ 

పొందిన ఆ జ్ఞానము నిత్య్వమగును. అదిఎన్నటికిని నశించునదిగాని మార్చు 

జెందునదిగాని కాదు. ఇదియె అహం, మమ, అభిమానస కృతావాసనలను 

నిశేషముగ త్యజించి సర్వద్భశ్యాధిష్ధగన నిత్యపరిపూ ర్ట $ న్వ ప్రకాశ చె చైతన్య 

మేతాను అనగా-_నేను అను ని శ్చయముతో (గహింపబడవలసి యున్నది. 

దీనివిషయమున సంశయరహితచి త్తుడె దశమునికథయందు దశముని 

లాగున నిశ్చితస్వరూపుడగుటయే 'అపరోక్షజ్ఞానమగుచున్నది. ఎట్ల నిన 

శో దశమో౭స్మీతివాకోతానధీ రస్య విహన్యతే | 
గ థి 

ఆదిమధ్యావసానేషు ననవత్వస్య సంశయః | 

ఏవం త త్త్వమసిత్యస్మా 

సమ్యక్ జ్ఞాతత్వమర్గస్య జాయేతై వ (ప్రమాదృఢా ॥ 

“నేను పదియవవాడనను నిశ్చయము కలిగినపిమ్మట మజియెప్పుడును 

నవత్వసం శయము కలుగనట్లు, తత్వమసి మహావాక్యముచే దృఢమైన 

అద్వితీయాత్మబుద్ది కలిగినవాని కెవ్వుడును ద్వైతము భాసించదు” అని విద్యా 

రణ్యస్యామి తెలుపుచున్నారు. ఇట్టిజ్ఞానము- మనము (కొత్తగా సంపాదించ 

వలసిన పదార్థముకాదు. సర్వులకునిది (ప్రాప్తమెయైయున్నది. కనుక దీనిని 

తెలిసికొనుటయే పొందుటగాని, లేనిదానినిసంపాదించుట ఏమియును కాదు. 

ఇట్టిజ్ఞానము (పతివారియందును . వారివారి కంఠమునందు హోరములాగున 

సదాయున్నను మరచినవారగుచున్నారు. దీనినే 
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ల్లో 1 ఆత్మాతుసతం (పాపోఒస్య పా ప్త్రవదవిద్యయా | 

తన్నా శే (వా_ప్రవద్భాతి స్వకంఠాభరణంయథా || 

ళో || స్థాజొపురుషవద్భా న్యా కృతా బహ్మణిబజీవతా ] 

జీవస్యతా త్తి కేరూవే తస్మిన్ దృష్టే నివర్తతే ॥ 

“అత్మవస్తువు స్వస్వరూపమగుటచే సర్వులకు సర్వదా (ప్రా_స్తమేయె 

యున్నను తన కంఠమందున్న హోారమునువఠి అజ్ఞానముచే విస్మరించి, 

మరల జ్ఞానముచే (గహించుటయే (పా _ప్తియని చెప్పబడుచున్నది. స్థాణువును 

పురుషుడని (భమించినట్లు (బహ్మను జీవునిగ (భ్రాంతిచే లోకము (గహించు 

చున్నది. జీవుని నిజస్వరూపమును గుర్తించినపుడా జీవత్వము నివృత్త 

మగును, అని శంకరభగవత్పాదులు ఇట్టి జ్ఞానము అందరికిని (సాప్తమైయున్న 

దని తెలుపుచున్నారు. దీనినే_ 

“బహ్మావసన్ (బహ్మా ప్యేతి” 

(బహ్మయేయైయుండి (బహ్మనుపొందుచున్నాడు అని (శుతితెలుపు 

చున్నది. ఐనను (కుతిమాత ఇంత ప్రత్యక్షముగ “తత్త్వమసి” ఆ (బహ్మ 

పీవేయని స్పష్టముగ తెలుపుచున్నను పామరులకే కాక విద్వాంసులకు గూడ 

నిట్టి వాక్యమందు పీతినిశ్చయములు కలుగుటలేదు. ఇదియే అవిద్యావాసనా 

బలవై చిత్రము దీనినే భగవత్సాదులిట్టు వివరించి తెలుపుచున్నారు-- 

క్లో 1 సూతకాది నిరాకారం సాకారమిన పశ్యతి | 

స్వస్మిన్ దృఢ పత్యయెన సూతక్యహమితి స్ఫుటమ్ ॥ 

ళ్థో i నతథాబోధితః|శుత్యా ముహు _స్త త్త్వమసీత్యలమ్ 1 

విద్యానపి విజానాతి స్వత త్వం మహదద్భుతమ్ ॥ 

శో] అద్యాష్టమీతి నవమీతి చతుర్ల శీ తి 

జోోతిష్కువాచోప వస్తి భక్యా । 
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(శుతే స్వహో త త్తమ సీతివాక్యం 

నవిశ్వస_న్యద్భుత మేత దేవ ॥ 

తో || (శుత్యా త త్త్వమసిత్యేవం బోధ్యమానో=పహ్యనేకధా । 

నవిజానాత్యయం తత్త్వ మీశానుగహవర్డి తః I 

“ఆకార రహితమైన జాత--మృతాద్యాశౌచమును ఉపదేశవాక్యముచే 

(గ్రహించి, నేను “ఆశౌచముగలవాడ” నని గట్టిగా తెలిసికొనునట్టి విద్వాం 

సుడుకూడ, _ తత్త్వమస్యాదివాక్యములు _బోధించునట్టి ఆత్మత_త్త్యమును 

మా(త్రము తెలిసికొనుటలేదు. ఇది అత్యాశ్చర్యకరము. నేడు అష్టమి, నవమి 

చతుర్దశి యను జ్యోతిష్కూని వచనములను నైతము నమ్మి ఉపవాసాది కృత్య 

ములను నిర్వర్తించు విద్వాంసులుగూడ (శుతిచెప్పినట్లి “తత్త్వమసి” యను 

వాక్యమును విశ్వసించుటలేదు. ఈ యజ్ఞానమహిమ నేమనవలయును ? (కుతి 

“త త్వమసి” యని యనేకవిధముల బోధించుచున్నను ఈశ్వరాన్ముగహము 

లేనివాడు ఈ తత్త్వమును గు ర్హింపజాలడు, 

ఈ పై వచనములనుబట్టిచూడగా పండిత పామర సాధారణముగ 
లోకములో వృత్తి సంపాదనా (ప్రధానులగు పురోహిత జ్యోతిష్కులు చెప్పు 

వచనములమీదయున్న విశ్వాసముగూడ నూర్లురుతల్లులతో సమానమగు (కుతి 

వాక్యమందు కలుగుటలేదు. దీనికికారణము ఈశ్వరాన్నుగహము తక్కువగా 

ఉండు పేయని చెప్పవలసియున్నది. కనుక ఎన్నిప్రయత్నములచేనై నను 

శుతివాక్యమందు (పీతినిశ్నయ విశ్వాసములను సంపాదించుట ముముక్షువున 
కావశ్యక మైన మోక్షసాధన మార్గమగును., (శుతి స్మృత్యనుభవములనుబట్టి 

విమర్శజేసి చూచినయెడల శుద్దజీవుడుగా (గహింపబడిన “నేను అను పదా 

రము (అహం) నిత్యము, పరిపూర్ణ మునగు ఆ [బహ్మయేగాని తదితరము 

కౌదు. వా స్తవములో _బహ్మేతరమేదియును లేదు. మోక్షమనగా తనసత్య 

స్వరూపానుభవమును ఫొందుకే. అనగా-మరచినదానిని జ్ఞ పికి తెచ్బుకొనుట, 
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దానిని స్థిరముగ నిలుపుకొనుట. ఇంతకంసే వేరులేదు. ఇదియే నిత్యసుఖము. 

ఆనందస్వరూపము. దీనినే శుతి“అనన్లోబహ్మేతివ్యజానాత్' ఆనందమే 

(బహ్మయని తెలిసికొనెను. “యోవేదనిహితంగుహాయాం పరమేవ్యోమన్ , 

సోఒబవ్నతే సర్వాన్మామాన్హహ సర్వోత్కా్రష్ష మైన హృదయాకాశమం 

దున్న వస్తువును తెలిసికొనినవాడు సమ_స్తకామములను ఎకకాలమందు 

పొందును” అని చెప్పుచున్నది. 

కాని అజ్ఞానము అనాది గనుక అవగతి పర్య న్తము అనుసంధాన మావ 

క్యకము. ఏలయన-ఈ సత్యజ్ఞానానుభవము వల్లనే నిత్యసుఖము కలుగును 

గాని కేవలము శబ్దమా(త్రముగ తెలిసికొనుటచె అట్టిసుఖము కలుగదు. 

లోక వ్యవహారములో గూడ కేవల శబ్బజ్ఞానముకన్న అనుభవము అధిక సుఖము 

నకు హేతువుగా కనబడుచున్నది. సామాన్య జ్ఞానము అనగా-అనుభవము 

లేని జ్ఞానము అంతగ ఉపయో గపడుటలేదు. ఏదోయొ క జ్ఞానములేనిది వ్యవహార 

పరమార్గములలో చెనినిస్నీ పొందలేముగద: కనుక అనుభవమును సంపాదిం 

చుటకు జ్ఞానమత్యావశ్యకమైనను కేవల (శ్రుతిపఠనజ్ఞానమే పూర్ణ్హసుఖహేతు 

వగుటలేదు. కనుక ఫలముకోరు (ప్రతివారు జ్ఞానానుభవములను రెండింటిని 

సుఖముకొరకు సంపాదించ వలసియున్నది. జ్ఞాన శబ్దార్థమును బాగుగ పరిశీలిం 

చిన పరమార్గ్లములో జ్ఞానానుభవములు రెండును ఒకటియేయగును. కాని 

వ్యవహారములో జ్ఞానము--అనుభవము రెండును భిన్నభిన్నములుగ నున్నవి. 

ఇందులో జ్ఞానముకన్న అనుభవము అధికసుఖములకు హేతువగుచున్నది. 

ఇది అందరికిని తెలిసినవిషయమే. ఐనను బాగుగా విచారించిన ఈ సుఖదుః 

ముఖలకు అనుభవముకన్న జ్ఞానమే ముఖ్యకారణముగ కనబడుచున్నది. 
ఎట్ల నగా--లోకములో అనుభవము క_్హృత్వభో_కృత్వములచే కలుగుచున్నది 

గాని వేరువిధముగ కనబడుటలేదు. ఈ క_ర్పృత్వ భో_క్తృత్వములు జ్ఞానము 

వల్లనే కలుగుచున్నవిగాని, అన్యధా కలుగుటలేదు. ఎట్ట నగా--మనము 

సంపాదించిన గృహకళతక్షేత్రాదులలో “ఇదినాది” “ఇదినాదికాదు” అను జ్ఞాన 

ములోనే అనుభవము అనుభవరాహిత్యము కలుగుచున్నవిగాని, జ్ఞానము 
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వినాగా కలుగుటలేదు. జ్ఞానమే సుఖదుఃఖములకు హెతువగుచున్నదిగాని 

వా_స్తవావా_స్తవస్టితులు కారణమగుటలేదు. మరియొక నిషయము--నాది” 

అనుకొనుటవ బ్రరాగము, “నాదికాదు” అనుకొనుటవల్ల నిరభిమానము కలు 

గుచున్నది. వాసనానుసారముగ ఒకేవస్తువునందు (పీతి_ఉపేకె_ద్వేష ములు 

కలుగుచున్నవి. ఈ రాగ--ద్వెష--ఉ పేక్షొస్టితులుకూడ అనుకూల (ప్రతికూల 

ఉపేకొభావములను బట్టి కలుగుచున్నవి. ఈ భావములుగూడ జ్ఞానము వినాగా 

కలుగుటలేదు. అందుకుగాను. జ్ఞానసంపాదన మావళ్యకము,. 

ఈ జ్రానములలో వా_స్తవా వా_స్తవజ్ఞానములు 'రండుకన బడుచున్నవి. 

మొదటిజ్ఞానము సత్యము. రెండవజ్ఞానము మిథ్య. సత్యజ్ఞానముచ ఈ 

మిథ్యాజ్ఞానమును బాధించి అనుభవమును పొందవలయును. కనుక అసత్య 

మైన ఈ సర్వదృ ళ్యజ్ఞానమును త్యజించి ఆ_న్హరసత్య పదార్ధ జ్ఞానపూర్వక ముగ 

ప్రీతిని శ్నయములతో సర్వదా స్వస్వరూపానుసంధానాభ్యాస మావశ్యకము. 

ఇట్లు చేసినవారికి (ప్రతిబంధనివృ త్యనంత రము, ఆ పర(బహ్మస్వరూసము 

వ్యక్తమై తత్వరూసము తానను అనుభవము తప్పక కలుగును. అట్టి 
అనుభవస్వరూపము నీ క్రింది శ్లోకములు తెలుపుచున్చ వి 

ల్లో || నిత్యం సర్వగతం శాన్తం నిరవద్యం నిరంజనమ్ | 

నిష్కు-లం ని! షింయం శుద్ధం త దృహ్మాస్మి పరంపదమ్ ॥ 

టో ॥ కేవలం సత్యసంకల్చం శుద్దం (దిహ్మాస్మ్యహంసరమ్ । 

పుణ్యపాపవినిర్ము క్తం కారణం జగతః పరమ్ ॥ 

అద్వితీయం సరం జ్యోతి రృహ్మాస్మాాననమవ్యయమ్ Il 

“నేన్స నిత్య మె సర్వగత మై, శాన్తమె, దోషరహితమైన పుణ్య 

వాపాదికూన్య మై, నిరవయవమై, శుద్దమై, (పాప్యస్టానమై, జగ త్తుకుమూల 

కారణమై, అద్వితీయ మె, సర్వోత్క్యృప్ట జో్యోతిస్ప్వరూపమై ఆనన్లరూపమై 

నాశరహితమెన పర(బహ్మమె యున్నాను. 
య నక 
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ళ్లో ॥ ఏవమాది గుజైర్యుక్త్రం సత్త్వాదిగుణవర్షిత మ్ | 

ఆవిష్టం సకలం (బహ్మ సదాధ్యాయేత్పుకర్మకృత్ ॥ 

“ఇటి(బహ్మస్వరూసమును సర్వదా ధ్యానించనలెనని” "పె వాక్యమున 
రి అనూ 

వషిషభగవానులు చెప్పుచున్నారు. 
© 

ఈ సర్వదృశ్య దేహాదులు (బహ్మాధిస్టానమందు (భాంతిచే అధ్య_స్త 

ము లెయున్నవి. ఈ యధ్య సము అవిద్యాకార్య మె అనాదిజన్మపరంపరగా 
యాం 0 QQ 

వచ్చుచున్నందున ఈ యధ్యాస (ప్రబలము. ఐనను _పెనజెప్పినరీతిని దృఢ 

(పయత్నములచే నశించును. సత్యస్వరూపానుభవము తప్పకకలుగును. 

వ_స్త్వనుభవమును పొందుటకు మనన-నిదిధ్యసనముల నిర _న్లరాభ్యాస మావ 

శ్యకమని “అవృ త్తిరసకృదుపదేశాత్” అను (బహ్మసూూతము తెలుపు 

చున్నది. 

ఇటిజానమును గురుముఖతః (గహించవలసియున్నది. 
నా 

“ఆచార్యవాన్ వురుషోవేద” 

“గురుముఖతః ఉపదేశమును పొందినవాడే త _త్త్వజ్ఞానికాగలడు” 

అని [శుతియును, “నవినా గురుసం బంధం వాక్యస్య శ్రవణం” 

“గురూపదేశములేనిదే మహావాక్య శవణము౦డదు” అని సురేశ్వ 

రాచార్య వచనము, 

తద్విగి (ప్రాణిపాతేన పర్మిపశ్నేన నేవయా । 
థూ 

ఉపదెక్ష్యన్సి తెజ్ఞానం జ్ఞానిన స్త త్త్వ్వదర్శినః” 

త త్వ వే త్తలనునమస్కరించి, సేవించి (పశ్నించినయడల వారు పరమాత్మ 

స్వరూపమునుపదేశింతురుగాన ఆవిధముగ దానిని పొందుము” అని గీతావచన 

మున్నూ తెలుపుచున్నది. ఇందుచే తనస్వస్వరూపమును ఈవిధముగ అనుసంధా 

నము చేగహణముచేయవలయును. అనగా--ఇట్లు స్వస్వరూపానుసంధానమున్లు 
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చేసికొనవలయును. ఇట్లుకాక, తనకంటె తనచే ఉపాసింపబడెడు దేవతవేరు 
అనుభావముతో ఉపాసించువాడు పశుతులుషడని-_ 

“యో౬న్యాందేవతాముపా స్తే అన్యోఒసా వన్నోఒ హమస్మీతి,నసవేద 

యథాపశురేవం సదేవానామ్” 

అని ఈ్కళుతివాక్యము తెలుపుచున్నది. ఇంకనూ పూర్వకాలంబున-- 

-దండకారణ్యమందు శ్రీరామచం(దమూ ర్రికి మహాదేవునిచే (బహ్మ స్వరూప 

క్రై వల్యమోక్షప్రదాయకమగు జ్ఞానము, పద్మపురాణమందిట్లుప దెశింపబడియె. 

నద్దానిని ముముత జనొపయోగంబునకై నిచట యుదహరించుచున్నాడ-- 

ఈ ఆత్మజ్రానమనునది:-__ 
ళో 

శో నకర్మణా మనుషానె ర్నదానె స్తపసాపి వా। 
గా అయా యు ఆలి 

కైవల్యం లభతే మర్త్శ్యః కింతు జ్ఞానెన కేవలమ్ ॥ 

ఎలాటి పుణ్యకార్యముల నాచరించుట చేతను, ఎటువంటి దానముల 

చేతను, ఎట్టి తపంబులచేతను, మానవుడు శై వల్యపదంబు నొందజాలడు. 

కేవలమొకజ్జానముచేత నే నొందదగును. 

శో॥ చిదూప ఆత్మా యేనె వ స్వదేహ నుభిప శతి | 
౧౧ అవా 

ఆత్రైవహి పరం బహ్మ నిర్లేప స్సుఖినీరధిః || 

జ్ఞానానందములకు పరిమితిలేని యేఆత్మ తనను తానే తెలిసికొనువాడో, 

అతడే దుఃఖరహితుడగు పర(బహ్మ యనబడును. 

ల్లో 1 యస్తు శాంత్యాది యు క్రస్సన్మామాత్మత్వేన పశ్యతి | 

సజాయ తే పరంజ్యోతి ర ద్వైతం (బహ్మ కేవలమ్ || 

ఎవ్వడు శాన్సాదులతో గూడి నన్ను పరమాత్మగా చూచునో వాడు 

సాయుజ్యమును, శైుసమ్మట నుత్కృష్టమగు పరంజ్యోతియై 'కేవలమ ద్వైత 

మగు 3 వల్యముక్షిని బొందును. మరియును :-- 
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ఆత్మ స్వరూపావన్థానం ము  క్రిరత్యభిధీయలే | 

సత ౦ జ్రానముసంతం యడానందం (బహ్మ కేవలమ్ ॥ 

శో సరాధర్మ దిహీనంచ మనోవాచామగోచరమ్ । 

సజాతీయ విజాతీయ పదార్థా నామసంభవాత్ ॥ 
= మనో 

సంరూపములో కలిసిపోవుటయే ము_క్రియని చెప్పబడినది. సత్య 

క్ మె నిర్వికా కారమె, స్వధర్మహీనమై, మనోవా వాగగోచరమె, 

“జాతీయ, విజాతీయ, స్వగతభేదరహితమై యదైషతనుగు సరూపును 

తదెక ఏవ వర్తేఒహం మనోవాచా మగోచరః ॥ 

ల్లో ॥; సదెవ పరమానంద స్ప్వ(వ్రకా శశ్చిదాత్యనా | 

స కాలం వంచభూతాని నదేళో విదిశశ్చన ॥ 

భో 1 మడ స్థం నౌ స్త యత్కాంచి తదా వ ర్తేఒహ మే కలః ॥ 

నాయొక్క అనగా ముముక్షువు తనయొక్క నిరుపాధిక స్వరూప 

ను తెలిసికొనుటచేత, నెప్పుడు ద్వైతజ్ఞానము నశించునో అప్పుడు నేను 

ఆను తను మనోవాక్కుల కగోచరుడై యక్కడనే యుండును.జ్ఞానాత్మచె (పకా 

థై యె ల్రప్పుడు పరమానందము గలవాడ నె యుందును. నన్నువిడచి 

డేశకాలాది భూతములులేవు. నాకంటె భిన్న మైనదించుకయు లేకుండ నేనొ 

కండే యున్నాను ఆని హృదయములో నిష్టమగు మనంబుచె అనుసంధా 

నాదులను గావించి నన్ను (అనగా తనను) జ్ల్ఞానస్వరూపమున తెసుకొనిన 

వారు ముడిని బొందుదురు. 

లో u కూటస్తావీహ కర్మాణి కోటిజన్మా ర్హితాన్యపి | 

క్లానేనై వ వినశ్యంతి నతుకర్మ్శాయుత్రై రపి ॥ 

శే 
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కోటిజన్మార్టితము లై నను చెశకేకరీతినుండు కర్మలు జ్ఞానము చేతన 

నశించును. కర్మాచరణములచే నశించవు__ అనికూడా తెలుపుచున్నారు. కాన 

ముముక్షువునకు సర్వవిధములచేతను ఆత్మజ్ఞానమునకు ఈ స్వస్వరూపాను 
సంధానాదులు ఆవశ్యకమగుచున్నవి. 

ముముక్టు స్థితి వృవహార నిరూపణ 
జగ న్య్మిథ్యాత్వమును తెలిసికొని, పరిపూ న్రక్షానమును పొందిన మహ 

నీయులకు కూడా ఈ లోకమున ప్రారబ్ఞాను భవము “కప్పుటలేదు. “నా భుక్తం 
కీయతే కర్మ కల్పకోటి శతై రపి” అను వచనము ఈ విషయమునే చెప్పు 
చున్నది. గాన ఈ ప్రారబ్దాను భవము జ్ఞానులకే తప్పకయుండునపుడు 

సామాన్య జనుల విషయ మె చెప్పెడిచేమున్న దో ? ఈ (పపంచమును పరమేశ్వ 

రుడు జీవులకు తం(డికుమారునికి కుటుంబభారము నప్ప జెప్పి ఆ_స్తినిచ్చినట్లు 

సర్వదయామయుడై యుండుటచే వారి తరణోపాయభారమును వారి మీదనే 
యుంచి ప్రనాదించియున్నాడు. తండ్రి కుమారునికి ఆ స్తి రక్షణోపాయముగ 
విద్యాబుద్దులను కలుగజేయించునట్లు ఈ జీవులకు వారి. జ్ఞాన సంపాదనకు 
కావలసిన వివేకమును ఇచ్చి, ఆ 'వివేకముతో పాటు వయసు వచ్చిన కుమారు 
నకు తండి స్వాతం త్యమిచ్చునటుల ఈ బీవులకు స్వాతం (తకమును కూడా 

ఈ పరమే శ్వరుడిచ్చియున్నాడు. తండి యిచ్చిన ఆ స్తినిగాని స్వాతంత్ర్య 
మును గాని బాగుచేయుట - లేక _ పాడు జేసుకొనుట కుమారుని ప్రజ్ఞా 
విశేషమునుబట్టి యున్నట్లు ఈ (ప్రపంచానుభవమును వివేకముతో వాడుకొనుచు 
స్వ ప్రజ్ఞా విశేషములచేత ము కృడగుటకున్నూ, బద్దుడుగా నేయుండుటకున్నూ 

స్వాతం త్ర్యమును జీవులకు కలుగజేసి ఆభారమును జీవులయందే యుంచి 
నాడు. గాన వివేకియైనవాడు దయామయుడై న పరమేశ్వరుడు (ప్రసాదించిన 
ఈ (ప్రపంచ చానుభవములతో తన (ప్రజ్ఞా విశేషమును చే చర్చి ముక్తిని పొందు 
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టయో, లేక బద్దుడుగానే ఉండుట మంచిదో దీనిని జీవుడే నిశ్చయించుకొన 

వలసియున్నది. ఇట్లు నిశ్చయమును పొందిన జీవులలో ముక్తిని సాధించ 

వలెనని యిచ్భయించి నిశ్చయించుకొను జీవుడే ముముక్షువు. ఇట్టి ముముక్షువు 
తనకు విధించిన శిక్షవంటి (భారబ్దానునారముగ కర్మానుభవమును పొందుచూ 

స్వ(పయత్నముచే గుర్వీ శ్వరానుగహములను సంపాదించి తగిన యమనియ 

మాదులను వాటించుచూ (శ్రవణమననాదులు చేయుచుం డవలెను. 

ఇట్లు చేయుటకు చిత్త వికేపాదులు బాధించుచుండును. తదుసశమ 
నార్థమై తత్త్వవిచారణకూడా ఆవశ్యకము. త_త్త్వనిశ్చయమునల్ల చిత్తవిక్షే 
పాదులు-_అభిమాన, సక్రతలు [క్రమముగా తగ్గును. త త్త్వనిశృయమనగా 

జగన్మిధ్యాత్వనిశృయముతో స్వస్వరూప గహణము. దీనిని సంపాదించుటకు 
ముముకువై నవాడు (భమ (ప్రమాదరహితముగా దీర్లకాల పర్యంతము, 
ఆమరణా_న్తముగాని విసుగుచెందక స్వస్వరూపానుసంధానమును చేయవల 
యును. ఇట్లు (బహ్మానుసంధానమును చేయుటకు అ_న్వఃకరణమును ఆశ్ర 

యించి సద్వృత్తులను సంపాదించి వాటిద్వారా అనగా పరిశుద్దమనస్సుతో 
(బహ్మాలక్షణములను తనవే ఆని అనుసంధానమును చేయవలయును. స్వశరీ 
రము, అ_న్ల్తఃకరణము, మనోవృ తులు ఇవియన్ని యు మిథ్యయైన (ప్రపంచా 

_న్తర్గతములే. ఐనను (బహ్మసాక్షొత్కా-రఫలవర్యంతము ఈ య _న్తఃకరణమునే 
ఆ(్రయించి అనగా సహాయముగా తీసికొని (ప్రయత్నమును చేయవలయును. 
ఇది తప్ప 'వేరుదారిలేదు. గనుక ముముక్షువై నవాడు ఆహార విహారాదులచే 
నియమశీలుడై యథాశక్తి యమనియమాదులను పాలించుచు (బహ్మాభ్యాసా 
దులకు చేహసంరక్షణ దేహధారణములను యథోచితముగా చేసికొనుట 
యావశ్యకము. దెహస్టితి స్వస్థముగా లేనియడల అభ్యాసాదులు జరుగవు. 
అట్టి తరి ముముపువునకు జీవితాశయ మైన (బ్రహ్మాజ్ఞానసంపాదనకే భంగము 

కలుగును. శాస్త్రము “జీవన్ భదాణిపశ్యతి అని చెవ్వుచున్నదిగాన 
ఈ దెహధారణ స్వస్థతలకు అవసరమగు కార్యములను నిర్వ రించుటలో 
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జాదా సీన్యము పనికిరాదు. “శరీరమాద్యంఖలు ధర్మసాధనమ్'” అనికూదా 

అభిజ్ఞులు చెప్పుచున్నారు. 

ఇట్లు 'దేహరక్షణ జేసికొనుచు సర్వకాలములయందు (బహ్మాభ్యాసపరుడై 

తన (ప్రారబ్దానుసారవ్యవహారములను నెరవెర్చుచుండవలయును. (_బహ్మా 
భ్యాసమనగా_ 

శో తచ్చింతనం తత్క_థనం అన్యోన్యం తత్స9బో ధనమ్ | 

ఏత దేకపరత్వంచ (బహ్మాభ్యాసం విదుర్చుధాః ॥ 

అనగా మనసుచేత తత్త్వమును చింతించుటయు,దానినే నోటితో చెప్పు 

టయు, ఒకరికొకరు పరస్పరముగా బోధించుటయు, ఈ లాగున ఆ (బహ్మ 

తత్త్వైక పరుళై యుండుటను పండితులు [బహ్మోభ్యాసమని అనుకొనెదరు, అని 

పంచదశీ వచనము చెప్పుచున్నది. ఇట్లు సదానుసంధానమునుచేయుచు (ప్రార 
బ్లానుగత వ్యవహారములను నిర్వ _ర్తించుట సాధ్యమా ! అను శంకకు సమా 

ధాన వచనముగ సాధ్యమని నిరూపించుచు, 

శో పరవ్యసనినీ నారీ వ్య(గాపిగృహ కర్మణి | 

త దేవాస్వాదయత్య న్తః పరసంగరసాయనమ్ ॥ 

అనగా అన్యాసక్షయైన ప్రీ గృహకర్మాదివ్యాస క్తురాలె యుండియు 
మనసులో ఆపరసంగసుఖమునే ఆస్వాదించుదుండును అని విద్యారణ్యులు 

చెప్పుచున్నారు. ముముకువై నవాడు (ప్రపంచాన్తఃపాతియైన స్వశరీరా నః 
కరణముల సహాయముతో (బహ్మానుసంధాన సమాధులను ఆమరణా_న్తము 

గాని, (ప్రతిబంధరాహిత్యము వరకుగాని దీక్షతో ఆచరించిన కాలపరిపాకమున 
ఫలమును కలిగించి ఈయ _న్తఃకరణో పాధి తనంతట తానే నశించును. అపుడు 

తాను కేవల సాక్షీరూపుడై విలసిల్లును. దీనినే_ 

శో అ_న్లఃక రణ సంత్యాగాదవశి మై చిదాత్మని । 

అహం[బ హ్మేతివాక్యేన (బహ్మత్వంసాక్షిణీక్షతే ॥ 
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అనగా అ నఃకరణ పరిత్యాగమును చేయుటవలన కేవల చిదాత్మయే 

మిగులగా “అహం_బహ్మ అనువాక్యముచే “సాక్షియె (బ్రహ్మి అని (గహిం 

చును, అని శంకర భగవత్పాదులు తెలుపుచున్నారు. గాన (బహ్మజ్ఞానఫల 

పర్యంతము దెహధారణానుకూల వ్యాపారమును, అ_న్హఃకరణ శుద్దిని రక్షించు 

కొనుచు ప్రారబ్దానుసారముగ యథా(పా_ప్పమెన తన కర్మఫలములను నిరభి 

మానుడై అనుభవించుట మొదలగు (వాపంచిక వ్యవహారము ముముకువు 

నకు తప్పదు. ఇట్లు తెలిసికొని జ్ఞానాభ్యాసమును జేయుచూ (ప్రారబ్దాంతము 

వరకూ జీవితమును గడిపియే సార్జకతను పొందవలయును. వేరుదారిలేదు. 

ఇట్టి ముముకువు నెను అహం అని కలుగు (వతీతిలో తనకు (బ్రారబ్ద్టవ శమున 

సం[ప్రాప్తమైన కర్మానుభవమును పొందునపుడు అనగా వ్యవహారకాలములో 

వా_న్తవతః తను పరిపూర్ణుడై ననూ ఇప్పుడు శరీరబద్దుడె పనులను నిర్వి_ర్థించు 

చున్నానని స్వస్వరూపానుసంధాన కాలములో తన దేహోదులు లేవనియు, 

ఉన్నను ఆభాసములనియు వివేచనలతో స్థూలసూక్ష శరీరములను జ్ఞా నపూర్వక 

త్యాగమును చెసి నోశు అహం తను కేవల దృుశ్యరహిత పరిపూ శ సంవిద్దూగవు 

డని బాగుగ (గహించి వ్యవహారకాలముతో అ_న్తఃకరణ సహితుడుగాను, 

సమాధి కాలములో ఈ సర్వదృశ్య రహితుడుగాను స సద్వ్భృ త్తి తి సహాయమున 

సత్యస్వస్వరూపాలంబనతో సత జ్ఞానానంద లక్షణములను (గహించవలెను. 

ఇట్టి కాలములో ఒక్కవృ త్తి మాత్రమే అపేకీతము తప్ప ఇతర 

శరీరధర్మములతో సంబంధమును పొందకూడదు. వ్యవహారకాలములో గూడ 

ముముతువు శరీరాదుల మిథ్యాత్వమును నిశ్చయించుకున్నను, (బ్రార్లాను 

సారమున శరీరఠయా(త్రకు అంతఃకరణేం[దియముల సహాయము కావలసి 

యున్నది. ఐనను హ స్తపాదాదుల గోలుపోయిన దురదృష్టజీవులు కృ(తిమా 

వయవసాహాయ్యముతో జీవితమును గడుపునట్లు ముముక్షువు ప్రారబ్దము ననుభ 
వించవలెనుగాసి, వాని తాదాత్య్యమును పొందకూడదు. ఇట్లు దేహతాదాత్య్య 

మును జ్ఞానపూర్వకముగ దేహపాటవస్థితులనుబట్టి సాధ్యమైనంతవరకు నిరఖి 

మానుడై, అనగా - 'దేహవాసనను తగ్గించుకొని శమదమాదులను, స్టితికి 
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వీలగు యమనియమాదులతో అనుసంధాన వాక్యార్థ ములను మనోగోచరము 

జెసికొని అనుసంధానమును సర్వదా చయుచుండవలెను. ఎట్ల నగా- 

శో (పలపకా విసృజన్ గృహ్హాన్ను న్మిషన్ నిమిషన్నపి । 

(నివేశిత) మనోఒనన్నై సంవిన్మాత పరోభవ ॥ 

అనగా మాటలాడుట, విసర్హ్గనము చెయుట, (గ్రహించుట, ఉస్మిష 

నిమేషములను చేయుట మొదలగు వ్యాపారములను చేయుచున్నను సర్వకాల 

ములయందు చిత్తమును పరమాత్యునయందుంచినవాడవై _ సంవిదేకపరా 
యణుడవుకమ్ము. 

థో, మమెదం తదయం సోఒహమితి న న్యజ్యవాసనామ్ | 
౧ం అలలో 

ఏకనిషతయా౬జ నస సంవిన్మా(త పరోభవ ॥ 
© డు 

అనగా ఇదినాది, అది, ఇది, చెను అను వాసనలను వదలి పెట్టి కేవల 

సంవిత్స్యరూసమందే అంతర్నిష్టగలవాడవు కమ్ము. 

థో; మలం సంవేదూముతుజ? మనో నిర్మలయన్ పరమ్ । 
గ లి ఎలగొతి 

ఆశావాశానలం ఛిత్వా స్వసంవి త్తిమయోభవ Il 

_ అనగా దృశ్యమనేమలమును పరిత్యజించి, మనస్సును స్వచ్చముగా 
జేయుచు, కోరికలనె పాశముల సంపూర్తముగా (తెంచి స్వస్వరూపమైన 

చిన్మయుడవు కమ్ము. 

. ee ఎడ్ జాం ది అద అ - శో ఉపేక్షితే లౌకికే దీ ర్నిర్విఘ్న (బహ్మాచింతన | 

నటవ ట్ర మాన్హాయ త్తి నిర్వహ త్వే వ తౌకికమ్ ॥ 

లౌకిక వ్యాపారములందు పేక్షజెసి (బహ్మచింతనమందే బుద్దిని ఉంచిన 

నటకుని వృ. త్తివలె లౌకిక వ్యవహారముకూడా సిద్ధించును. 

16 | 
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శో బుద్ధింనియమ్య నె నెవోర ర్ల హం ధారయేన్నామరూపయోః | 

పొగనభ్యాసినః సశ్వా "దృ౦హ్మాభ్యా నేన తద్భవేత్ [| 

మొట్టమొదట బుద్ధిని నియమించి, తరువాత నామరూపములను 

చింతించక పోయినచో (ప్రథమతః విషయానుసం ధానరహితునికి తరువాతచేసిన 

(బహ్మాభ్యాసముచే తత్స్వరూపము సిద్ధించును, అని వసిష్ట భగవానులు రాజైన 

(శీరామచం[దునకు చెసిన అత్మానుసంధానోప దెశమైయున్నది. గాన ఎవ్వరికై 

నను ఇట్టి _బహ్మానుసంధాన మె సాకెన్ము క్తి సాధనముగాని మరియొకటి 

కాదు. ఇటుల తెలుసుకొన్నను ఇచట ఒక చిన్న శంక కలుగును. ఏమనగా-- 

ఇట్లు సర్వదా బహ్మాభ్యాసము జేయుట సంసారములోనున్న గృహస్థాది 

సామాన్యమానవులకు సాధ్యమా :! అని తలంపవచ్చునుగాని, ఈ శంకకు 

ఎంతమ్మాత్రము అవకా శముకనబడుటలేదు. ఇట్టి సందేహమును నివృత్తిజేయు 

టకే పరమేశ్వరుడు మానవరూపుడై, అందులోను సంసారనిమగ్నమైన 

రాజవంశములో సంసొారియై.శీరామచంద్రుడు జ్ఞాన సంపాదన విధివిధానములను 

తాననుసరించి లోకమునకాదర్శమును జూపియున్నాడు. జీవిత, స్థితి, కార్య 

ములన్ననో, రాజ్యభారముగల బలి, (పహ్షాద, రామ, యుథిష్టిరా దుల కెక్కు 

వయో, లేక మనలకో, పండితవర్యులే యూహింతురుగాక. వీరందరు పౌరాణిక 

దేవ సంభూతులు.__అవతారపురుషులు.__గా ని సామాన్య మానవులమైన మనకు 

సాధ్యమా యనుకొనవచ్చును. ఇట్ల నుకొనుటకున్నూ అవకాశము కనబడుట ' 

లేదు. ఏలనన కొద్ది శతాబ్రముల (క్రిందటివారై న విద్యారణ్య-ఆప్పయ దీక్షిత_ 

మధుసూదనసరస్వతి ఇత్యాదులు (బహ్మావిద్వరిష్టులె వారు రచించిన అద్వైత 

శాస్త్ర సిద్దాంత బో ధక (గంథములచె ఇప్పటికిన్నీ వారు (ప్రకాశించుచున్న విష 

యము పండితలోకమంతకును విశద మేకదా ! ఇందులో విద్యారణ్యస్వామి 

“మ స్త్రీమాధవః' అనిన వారి లౌకిక (ప్రావీణ్యత, బాధ్యతలెంత ఉంచవలయునో 

యూహించవలయును. ఇదిగాకను, సుమారు ఈ శతాబ్రములోనే (శ్రీరామ 

కృష్ణ పరమహంస _ విచేకానందులు--స్వామిరామతీర్థ _ స్వామిశివానంద-- 

ఇత్యాది. మహనీయులు (బహ్మత్వమునుపొందిన విషయము లోక ప్రసిద్ధమే 



ముముకు వ్యవహార నిరూపణ 243 

గదా! గనుక ఇంకను లోకమునకు తెలియబడని (బహ్మజ్జులెందరోయుండ 

వచ్చును గదా! గనుక ఇట్టి విద్య దుర్లటము, మనకసాధ్యమని తలంచ 

కూడదు. ఇదిగాక గృహస్థా(శ్రమములోనుండి జ్ఞాసవరులై  (బ్రహ్మవిద్వ 

ర్యులై 'సన్నాకసవాయవాం శ్చ" అనునట్లు (పారబ్దానుపరులై ముక్తిని బడ 

సిన ఉత్య్రష్టజీవులు మహనీయుతెందరో యుండవచ్చును. గాన ఇట్టి (బహ్మ 

విద్యానుసంధానము సర్వులకు (గాహ్యము, సాక్షన్ము_క్రిదాయక మై యుండునని 

వేరుగ జెప్పనేల! ముముక్షువునకు ఇంకొక సం దేహమును నివ ర్రింపజేసికొనుట 

యా వశ్యకము. ఏదియనగా_జ్ఞానమనునది కనబడు వస్తువుకాదే, దీనినెట్లా(శ్ర 

యించుట ? అని తోచవచ్చును గాని లోకానుభవములో గూడ మనకు అన్ని 

వస్తువులు (ప్రత్యక్షములుగా లేవు, వాయువు అనుభవముచేత గాని వస్తుసం శ్లేష, 

చలనములవల్ల గాని (గహింపబడుచున్న టే గాని స్వరూపతః కాదు. ఇమే 

యిప్పుడు ఆధునిక మైన విద్యుచ్చ క్కియునూ గూడ ఉదాహరణముగ కనబడు 

చున్నది. కేవల విద్యుచ్చ క్రిస్వరూపమెవ్వనికిని తెలియబడుట లేదుగాని ఇదియే 

ఉపాధి సంశ్లేష సంయుక్తమైనప్పుడు దీని శ క్తి యెంతయున్నది_ఎట్టున్న ది 
ఉన్నదాలేదా అని మన యనుభవమునకు గోచరమగుచున్నది. గాని నిరుపాధిక 

ముగ కనబడదు. ఇమే యీజ్ఞానము నిరుపాధికముగాన కన బడదు--కాని విద్వాం 

సుడు అంతఃకరణ వృ త్తిద్వారా ఇట్టి జ్ఞానమును తెలిసికొనవలయును. వేరు 

దారి లేదు. ఇట్లు అనుభవము కలిగిన పిదప ఇ, నము మాత్రమె నిలచి వృత్తి 

నశించును. ఈ వృ_త్తియే చరమవృ త్తి. ఇట్టి క్రానమే సత్యరూప జ్ఞానమనబడును. 

ఇదియే సాక్షెత్ళారము, ముక్రియు అగుచున్నది. కాని అభ్యాసకాలములో ఇచట 

ఒక రహస్యమును _గహించవలసియున్నది. ముముక్షువు ఎంతవాడై నను అజ్ఞాన 

కాలములోవలె జ్ఞాన కాలములో కూడా అతనికి (ప్రారబ్దబలమువ ల్లి అవశుడె 

కొంచెమైనను పాపకార్యములు చేయవలసివచ్చినచో చేయక తప్పదు. ఐనను అత 

నికి త _త్వజ్ఞానబలముండుటచే ఈ (క్రియనిషిద్దమై యున్నను, అది సంసారికిలెవ 

ఆతనిని బాధించదు, సంసారి సదేహుడై తన అపరిచ్చిన్నత్వ పూ ర్ధత్వములను 

మరళానవాడు,. జ్జాని ఈపరిచ్చిన్నత్వాదులను త్యజించి తస సచ్చిడదానందస్వరూప 
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మును (గహించినవాడు గాన అజ్ఞాన్యధికారికమైన విధి నిషేధములు ఇతనిని 

బంధించవు. ఈలాగున నిషిద్ధ్దాచరణము అత్యంత (ప్రబల ప్రారబ్దమున్నప్పుడే 

సంభవించునుగాని నామాన్యముగా జ్ఞానియొక్క- (ప్రవృత్తి నిషిద్దముగా 

ఉండుటకు వీలుండదు గాన ఈ శంకకు తావులేదని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. 

ముముకువగు అభ్యాసకుడు తన గతమును చింతింపక అవియన్నియు (భాంతి 

యుతుడై లోగడ చేసిన తన అంతఃకరణ ధర్మములుగాని, తనవికావు, తనకు 

అంతఃకరణముతో ఎట్టి సంబంధమూ లేదు. ఈ య_న్తఃక రణము తనకు సాధ 

నము గాని తానుకాదు, అను నిశ్చయముతో తను ఇప్పుడు సచ్చిదానంద స్వరూపు 

డైన అఖండ పరిపూర్ణ చై తన్యమాత్రుడేనని అనుసంధానమును చేయవల 

యును. విద్వాంసుడు గతించిన దానిని గురించి చింతింపకూడదు. దీనినే 

శో భూతం న కిమపి చింతయతి, భావిచ కించిన్న చింతయతి । 

అని వచనము తెలుపుచున్నది. (ప్రతి మానవుడున్నూ తన పూర్ణ 

(పారబ్దకర్మనుబట్టి యీ జన్మయందు “బుద్దిఃకర్యానుసారి ణీ" అను శాస్త్ర 

వచనమునుబట్టి తన బుద్ధి _పరితుడై కర్మలను చేయుచుండును. ఇట్లు చేయు 

టలో తన సుఖశేయస్సులను (ప్రతివాడును కోరుచుండును. ముముక్షువై న 

వాడు తన. నిత్యనిరతిశయ సుఖస్వరూసమును పొందదలచి [ప్రయత్నము 

చేయువాడు ఇట్లు తమ బుద్ది _క్తతజతో చేసిన కర్మములు శాస్తానుకూల 

ముగా నున్నవా, శాస్త్రవిరుద్ద్రముగానున్నవా అని పరిశీలించుకొనుట ఆవళ్య 
కము. ఎందుచెతననగా పైన చెప్పిన వివిధ జీవులును ఏదోయొక విధమున 

సుఖమును కోరువారై యున్నారు. ఇట్టి సుఖమును పొందుటకు ఏమి చెయ 

వలయును ? ఎట్టు చేయవలయును ? అని తెలుసుకొనుటకు (పమాణము 

శాస్త్రమే నని, 

శో తస్మాదా చా స్పింవమాణంతే కార్యాకార్య వ్య వస్థితౌ 

జాత్యాశా స్తరివిధానో కం కర్మక రుమిహారసి ॥ 
డా — వావి అం యా 
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అనగా నీ కర్మాచరణలో ఇది చేయతగినది, ఇది తగనిది అనుని రయ 

మునకు శాస్త్రమే (ప్రమాణముగా నుండవలయును. కనుక నీవు శాస్త్రముచే 

బోధింసబడినకర్మ మంచి చెడు అను విమర్శలేక చెయవలెను. అని, భగవంతుడు 

చెప్పి, వైన 

శో యళ్ళా స్త ఏిధిముత్సృజ వ రతేకామకారతః | 
ఉం —0 — 0 

నస సిద్ధి మవాప్నోతి న సుఖం న పరాంగతిమ్ ॥ 

అనగా ఎవడు శాస్త్రమును వదలిపెట్టి తన యిసష్టానునారముగ వరిం 

చునో అతనికి మోక్షసిద్దిగాని, ఉత్కృష్ట గతికాని ఉండనేయుండదు, అని 

చెప్పుచున్నాడు గావున తాను చేసే పనులను చేయుటకున్ను, చేయకపోవుట 

కున్ను శాస్త్రమున (ప్రమాణముగా నుంచుకొనవలయును. 

కాన సుఖము గోరు (పతి బీవుడును ఇట్లు తెలుసుకొని తన కర్మలను 

చేయవలయును. ఈలాగున సత్కర్మానుష్టానా దులవల్ల జీవునకు అభ్యు 

దయము కలుగును. ఇట్టి కర్మలే నిరభిమానముగ అనగా మోక్షేచ్చతో చేసిన 

యెడల చిత్తశుద్ది కలుగును. అది కలిగిన తరువాత మోక్షొర్టియెనవాడు ఈ 

కర్మలవల్ల తనకు కలుగు పుణ్యపాపములు రెండున్నూ కలుగకుండునట్లు 

చేసుకొనవలయును. ఏలనన కర్మ మెట్టిది యైనను, ఎంతకాలమునశకై నను 

ఫలమును ఇచ్చితీరవలయును. ఈ సత్కర్మలు అత్యావశ్యకమెన అభ్యు 

దయము నిచ్చుచూ, చి_త్తశుద్దిని ఇచ్చుట మూలముగనే మోకము నీయ 

గలవు. ము క్రియనగా నిరతిశయ పరిపూర్ణ శాశ్వత సుఖ స్వరూపము. కాన 

(ప్రారబ్ద ఫల _పేరితమెన కర్మలను ముముక్షువు ఆచరించవలసియున్నను, 

అట్టి పుణ్య పాప రూప కర్మలు తనకు బంధకములు కాకుండునట్లు (పయత్న 

మును చేయవలెను. ఇట్లు చేసుకొనుటకు ఒక్క ఉపాయమును శాస్త్రము 

తెలుపుచున్నది. అది యెదియన--తను ఈ కర్మలయొక్క. క_ర్రుత్వాద్యభి 
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మానములను వదలుకొనుటయే. ఇట్లు చేయుట సాధ్యమా ? అనిన యెడల, 

సాధ్యమనియు, నిశేయసమును కోరువాడు ఇట్రై చేయవలయుననియు, 

శో తస్మాదస క్ర సృతతం కార్యం కర్మ సమాచర । 
దు అం 

అసకోహ్యాచరన్ కర్మ పరమాప్నోతి పూరుషః ॥1 

అనగా ఎప్పుడు చేయవలసిన సమస్త కర్మలను అభిమానస క్రతారహితముగ 

చేయుము. ఈలాగున కర్మచేయు పురుషుడు (శేష్ణ పురుషార్థమగు మోక్ష 

మును పొందగలడు. అని గీతావచనము చెప్పుచున్నది. 

కర్మ ఫలములు సదా కర్త నాశయించియుండును. ఈ క_ర్హృత్వాదులు 

పరిచ్చిన్నత్వ భిన్నత్వము లున్నష్పుడే కలుగుటకు సాధ్యముగాని, అవి 

లేనిచో కలుగుటకు వీలుండదు. ఈ విషయమంతయు క_ర్శృత్వాభాస నిరూ 

సణమందు లోగడ విపులముగా వివేచన చేయబడినది. గాన అందు తెలిపిన 

విధమున ముముక్షువు తన స్వరూపము పరిపూర్ణ అద్వితీయమని నిశ్చయ 

మును పొందవలెను. (శవణాదులచే ఇట్లు తెలిసికొని దీర్షకాలానుసంధానా దుల 

పరిపాకపాటవముచె తన అద్వితీయ పరిపూర్ణ స్వరూపానుభవమును పొందిన 

యెడల ప్రారబ్దానుసారమున తను చేయు కర్మఫలము లాతనిని బంధింప 

జాలవు, గాన అట్టి వారికి ఈ క ర్భృత్వాదులు వాటి యంతట అవియే నశిం 

చును. తానుమా(తము నిత్యనిరతిశయ సుఖస్వరూపముతో శేషించును. 

ప్రారబ్దానుసారమున (ప్రాప్తమైన కర్మలను అభిమాన సక్త తారహిత 

ముగా అనుభవించుచూ స్వల్ప దోషమైనప్పటికినీ ధనార్గనము మొదలై న 

వాటిని చేయు ముముకు గృుహన్థునకు ఆత్మలాభము సిద్ధించునని వసిష్టులవారు 

ఈ విధమున చెప్పుచున్నారు. 
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శ్లో ॥ దేశక్రమేణ ధన మల్ప విగర్లణేన తేనాంగ సాధుజనమర్హయ 

మానపూర్వమ్ । 

తత్సంగ మోత్డ విషయాద్యవహేళనేన సమ్యగ్విచార విభవేన 

తవాత్మ లాభః ॥ 

దేశకాలాదుల ననుసరించి అల్బదోషముతో ధనము నార్జించి దానిచే 

గౌరవపురస్సరముగ సాధుజనులు సం(గహించి వారి సహవాసమువలన ఏర్ప 

డిన విషయ వై రాగ్యముచే తత్త్వ విచార సంపత్తి మూలమున నీకు ఆత్మ 

లాభము గలుగును, అని వశిష్ట భగవానులు తెలుపుచున్నారు 

జ్ఞానాభ్యాసకుడు ముముక్షువు. జొపచారికముగా (గంథమందు యిట్టి 

ముముతువునే జ్ఞాని యనిగూడ వ్యవహరించుచున్నాము. ఏలనన వాస్తవమైన 

జ్ఞాని తత్స్వరూపుడేగనుక యిందియ గోచరుడు కాడు. ఇంద్రియ గోచరు 

డగు జ్ఞానాభ్యాసకుడు గూడ ఆ తరగతిలోనివాడేగనుక, శాస్త్రము పూర్తి 

కాకపోయినను తర్క-శాస్త్రము కొంత చదువువారినై నను తార్కికులనియూ, 

అస్త వై యాకరణులనియూ, వేదా న్తులనియు వ్యవహరించుచున్నట్లు యిచట 

గూడా చెప్పబడు చున్నాడు. అయిననూ యెట్టి ముముకువు యెంత జ్ఞాని 

మైననూ శరీరధారియై యున్నంత కాలము వ్యవహారిగానే యుండును. ఏలనన 

శరీరధారణ యున్నంత కాలము (ప్రారబ్దానుగత మైన శరీరధర్మములు విడు 

వవు. ఈ (పారబ్బము అంతఃకరణ ధర్మము. (పారబ్బమున్నంత కాలము 

అంతఃకరణము జీవుని విడువదు. జీవుడు తాను అజ్ఞానకాలములో చేసిన 

అనాది కర్మఫలము, వర్తమానోపాధితో  అనుభవమునకు సిద్దమైన కర్మ 

ఫలము (పారబ్బమనబడును. ఇది మహ బలీయమైనది. అనుభవముచే గాని 

నశించదని వచనములు తెలుపుచున్నవి. ఈ జ్ఞానాభ్యాసకుడు గూడ ఇట్టి పరి 

స్టితులలోని వాడే. అయినను ఒకానొక మానవుడు ఒక్క గొప్ప ఆస్టికి తాను 

ఉతర వారసునని విని తన వంశ వృక్షమంతయూ బాగుగ పరిశీలించి విచా 

రించి యీ ఆస్థికి తాను తప్ప మరితరులెవ్వరునూ ఉత్తర వారసులు లేరు, 
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ఆస్టితనకే వచ్చునని నిశ్చయించి అట్టి జ్ఞానమును పొంది తదనుకూలముగ 

వ్యవహరిం చునట్లు ఈ జ్ఞానియైన ఐ వాడు కూడ యే వ్యవహరించును. ఎట్టి న 

జ్ఞాని, వ్యవహారులిద్దరికిని తామే యు త్తర వాలసులమను నిశ్చయము, 

తృప్తి పి, సంతోషములును గలవు. ఇద్దరును డ్ తత్తర వారసులే, కాని సద్యః 

ఫలానుభవము లేదు. ఎట్లన, వ్యవహారికి వాని సాకొదనుభవమునకు 

(పస్తుతము ఎనుబది అయిదు సంవత్సరములు దాటిన వారసజీవి యొకడుం 

డును. అట్టిచో యావదాస్టి పరిపాలనా భోగములు అచిరకాలములో తనకు 

తప్పక వచ్చునను సంతోష నిశ్చయములతో కాలము గడుపుచుండును. ఇది 

గాక తన ఉత్తర వారసత్వహక్కు_ లాభమును గూడ ఎట్టు తానిప్పుడనుభ 

వించుచున్న గృహ క్షేత్రాదులు తనవి కావను జ్ఞానముతో తాత్కాలికావుసర 

మైన మరమ్మతులను చేయించుచూ తన జీవితమున కెట్లు వాటి (పయోజన 

మును పొందుచుండునో అ త్రై యో జ్ఞానియెన వాడు యీ భౌతిక శరీరాంతః 

కరణములు తాను కాననియూ, యా దృశ్య పదార్థములు వా _స్త్రవమున, తనవి 

కావనియూ (గహించిననూ యాత్రీకులు ధర్మశాల ననుభవించులాగున నను 

భవముల చేయుచూ జీవ యాత్రను గడపు చుండును. సక్తతాభిమానములు 
కీకించిన వాడై యుండును. స్యతశాలలో యున్నంత కాలము యాత్రీకు 
డెనను తనకు కావలసిన వసతి పరిశ్నుభతలను చేసుకొన వలయునుగదా. 

కొందరకు యిచట యొక చిన్న సంశయము కలుగవచ్చును. అది 
యేదియన లోకమునందు వ్యవహారములోని ఉ త్రరవారసు తన వర్తమాన 
వారసు వయసును, వారసునియొక్క వయః పరిణామమునుబట్టి తన వర్త 
మాన వారసు వార్ధక్యమును పొందినట్లు తెలుసుకుని తనకు సంపూర్ణాధికారము 

అచిరకాలములో రాగలదను నిశ్నయముతో నుండును. అట్లుగాక తన వర్త 

మాన వారసు బాలుడుగాగాని, యువకుడుగాగాని యుండినయెడల నిరుత్సా 

హము చెంది తన లాభమును సంశయించుచుండునుగదా. కాని యీ జ్డానా 

భ్యాసకుని వర్తమాన వారసుయైన యీతన అంతఃకరణ మనెడి నారసు 
(ప్రస్తుతము యే వయః సరిణామములో యున్నదినీ, బాలుడో, యువకుడో, 
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వృద్దో యెట్లు తెలియును జ్ఞానికి తన న ర్రమాన వారసను బాలుడుగాగాని, 

యువకుడుగాగాని తను ఆశించు అచిరకాల స్వలాభ (పా _ప్పియుండదుగదా. 

ఈతని అంతఃకరణ వ_ర్తమానవారను బహువృద్దని మీరెట్లు నిశ్చయించగల 
రను శంక కలుగవచ్చును. కాని ఈ శంక సరియెనదికాదు. ఎలనన యీ 

జ్ఞానాభ్యాసకుడు తన (శ్రవణ, మనన, నిదిధ్యాసనాద్యభ్యాస పాటవబలముచే 

తన వర్తమాన వారసుని బలమును తగ్గించివై చును. కాని వాడు జీవచ్చవము 

లాగున యుండును, ఈ సంగతి జ్ఞానియైనవాడు తన అభ్యాసాదులవలన గలి 

గిన జ్ఞానపటిమచె (గహించగలడు. అట్ట అభ్యాసపటిమవలన జ్ఞానదారుఢ్యము 

కలిగినవాడే తన వర్తమాన అంతఃకరణవారసు క్షణకాలములో యున్నా 

డనియూ, (ప్రారబ్దాంతమున తనను వదలి వెళ్లననియూ నిశ్చయముతో 
తెలుసుకొనగలడు. (ప్ర స్తుతము వార్గక్యముననున్న తన అంతఃకరణ ధర్మము 

లను అతి వార్గక్యములో నున్న గృహయజమానుని మాటలన్నియూ బంధు 

జనము పాటించనట్టు పాటింపక, అయినను తప్పునదికాదుగనుక ఈ జ్ఞాని 

గూడా తన స్థితి 'దేహధారణానుకూల వ్యాపారములను మాత్రము (పారబ్దాను 

సారము యథ్యాప్రాప్తముగ నాచరించుచు జీవన్యు కి సుఖముతో (పారబ్దము 

ననుభవించుచుండును. ఆత్మయా ధార్థ్య జ్ఞానము గల పురుషుడు జ్ఞాని యన 

బడును. దేహధారణతో యున్నంతకాలము యీ జ్ఞానియైన వానికి ఉభయ 

భాషావిదునిలాగున వ్యవహార, పరమార్గజ్ఞానములు రెండునూ యుండును, 

అ'స్తే వ్యవహరించుచుండును. ఈ విషయమునే (క్రింది యీ శురెశ్వర వచ 

నము స్పష్టము చేయుచున్నది. 

లో సర్వ మేవానుజానాతి, సర్వ మేవని షెధతి, 

భేదాత్మలాభో ఒనుజ్ఞాస్యాన్ని షేధో ఒతత్స కభావతః॥ 

ఇటి జాని తన హృదయమందు స్వచ్చమైన (ప్రత్యగాత్మ స్వరూప 
రు క్లో (sun 

మును గాంచుచుండీ సకలమైన అంత౩కరకాది (ప్రపంచము కలదనియూ, 

లేదనియూ దలంచుచుండును. అది ఎట్లనిన వ్యవహార స్వభావముచె తన 



250 (బ్రహ్మవిద్యానుసంబ్దాన దర్పణం 

(ప్రారబ్ద ఫలానుభనముకు సకలమైన (పపంచము కలదనియూ, ఆత్మ స్వభా 

వము ననుసరించి [పపంచమెమియూ లేదని భావించుచుండును_అని తెలుపు 

చున్నారు. క్ 

అందువలననే జ్ఞాని యనుభవములు సక్తతాభిమానములు లేనివై 

యుండును-అనగా కీణించి యుండునని శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. 

ఇల్లే ఈ జ్ఞానియైనవాడు తన వంశవృక్షమును గూడ శాస్త్రబోధవలన బాగుగ 
తెలుసుకొని తానే వరిపూర్ణుడై న వారసునని నిశ్చయమును పొందును. అట్టి 

నిశ్నయముతోడనే తృప్తి నంతోషములతో తన ప్రారబ్దమును గడుపుచుండును. 
కాని (పారబ్దగతమైన యీ అంతఃకరణ వర్తమాన వారసను విడువడు. అయి 

నను యిట్టి జ్ఞానియైనవాడు నిత్యతృప్పుడై జీవన్ముక్తి సుఖముతో యథా 

(ప్రాప్తానుభవమును చేయుచూ తన ప్రారబ్దక్షయమునకుగాను నిరీక్షించు 

చుండును. 

ముముక్షువునకు విధి, కర్తవ్యతలు 

ఇచట ముముకువనగా నెట్టవాడనిన సాధన చతుష్టయ సంపద్యనంత 

రము, గుర్వీశ్వరానుగహములను సంపాదించి_జగన్మిధ్యాత్వ నిశ్చయ 

జ్ఞానము కలిగి _శవణమననాదికము వల్ల తన సత్యస్వరూపమును బాగుగ 

తెలుసుకొని స్వానుభవమునకుగాను , నిరంతరాభ్యాసాదులను చేయుచుండు 

వాడు. ఇట్టివానికి ఈ [_బహ్మవిద్యానుసంధాన్నప్మకియ రసాయన సేవవంటిది. 

కాని యీ (బహ్మానుసంధానాభ్యాసము, స్వానుభవఫలమును బడయుట 

మాసములు, సంవత్సరముల లెఖ్య_తోగాక జన్మలలెఖ్కన, అనగా ఫలావగతి 

పర్యంతము అనుసంధానాదులను యూచరించుట యీ ముముక్షువునకు క్యర్తవ్యమై 



ముముక్షువునకు విధి, కర్తవ్యతలు లై! 

యున్నది. ఇట్టి అనుసంధానాదులను నిర్విఘ్నముగను తనవికేప ఆవరణాది 

చిత్తదోషరహితముగను అభ్యసించు సాధన దార్హ్య సిద్ధికొరకు, సాధుసంగమ 

సచ్చాస్తములు, _శ్రవణాదికమును శాస్త్రము విధించుచున్నది. ఈ సాధు 

సంగమ సచ్చాస్ర శ్ర వణాదికములవల్ల , ముముతువునకు చి _త్తశాంతియును, 

జగన్మిధ్యాత్వ జ్ఞాన నిరూఢియు వృద్దియగుచూ, తన సాధనాభ్యాసములకు 

సహకరించును. ఎట్టి వారికై ననూ (ప్రారబ్దానుభవము బలియమై విధిగా కన 

బడుచున్నది. వారువీరు యననేల మహనీయులైన జ్ఞానులకుగూడ (ప్రారబ్ద 

కర్మఫలానుభవము తప్పుటలేదు. ఇక మోక్షొర్జియైన సాధకుడు అనగా యీ 

ముముకువు విషయము చెప్పనేల ? ఇట్ట (ప్రారబ్ద కర్మ ఫలానుభవములు 

వారివారి. పారబ్బక ర్మఫలమును బట్టి సుఖ, దుఃఖ, భోగ, శ్రేశములు చితవిచి(త 

ములుగా న్యూనాధిక్యతలతో అనుభవములు జీవునికి సంపా _ప్పమగుచుండును. 

ఇట్టి అనుభవములలో సాధకుడై న యీ విద్వాంసుని గూడ క _ర్హృత్వాది దేహో 

ధ్యాసములు బలీయములై అనుభవముల నిచ్చుచుండును. ఈ సాధకునకు తన 

(పారబ్బకర్మఫలానునా రమున మిక్క-ట మెన భోగ శ్వర్యములుసం భవించిననూ 

లేక అతిదుఃఖ క్లేశములు సంభవించిననూ యీ దృళ్యానుభవములను తన 
క_ర్తృత్వాది దేహాధ్యాసములతో తనయొక్క జగన్మిథ్యాత్వ జ్ఞాననిరూఢి 

చాలక, దృశ్యానుభవములయందు తనకు వాస్తవికత బుద్ధిని కలుగజేసి తన 

జ్ఞాన సైర్యమును లోపింపటెసి, తన ఆశయ, అభ్యాసములకే భంగము కలి 

గించును. ఇట్లది సహజము. ముముకుజిజ్ఞానువులకు బహు ప్రమాదము. కాన 

ముముకువై నవాడు శాస్ర శవణాదులచే జగన్మిథ్యాత్వ జ్ఞానము సంపాదించి 

ననూ; తనజీవితానుభవము లందునూ పరజీవితానుభవములనుగూడ బాగుగ 

శాస్త్ర, యు క్రి, అనుభవములతో వివెచనచేసి సతతము యీాజగదసత్యస్థితిని 

అనగా మిథ్యాత్వమును నర్వదా (గహించుచునే, తన జగన్మిథ్యాత్వభావనను 

దృఢపరచుకొనవలయును గాని వేరుదారిలేదు. 

ఇంతచేసిననూ యీ దేహతాదాప్యతా, క_ర్హృత్వాభిమానములు జీవుని 

విడువక నక్ష శ దుఃఖములను కభిగించుచునే యుండును. జీవునికి యిట్టి కేశ 
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దుఃఖములు ముఖ్యముగా విషయభో గాభిలాషల వల్లనూ విషయ చింతనవల్ల నూ 

కలుగుచుండును. ఎంత విరాగియైననూ యీ విషయవాంఛలు యేదోయొక 

విధమున [క్రిందికి అనగా సంసారమున పడ(తోయుచునే యుండును. దానినే: 

శో విషయాభిముఖం దృుష్వా విద్వాంసమపి విస్కృృతిః | 
ag) "| ॥ రు 

విక&పయతి దీదో షెర్యోషా జారమివ. (ప్రియమ్ Il 

జారునియందు శ్రీ పరపురుముని జూచి తన హాసావిలాసములచే వానిని 

మోహింపజేయునట్లు సత్సురుషుడై ననూ, పండితుడై ననూ, విషయా భివాంఛితు 

డయ్యెనే శి విసృతి కలిగించి తన ఆక్కతత్వచింతనమునుండి మరలించి 

నానావిషయ (ప్రవృత్తులను కలిగించి థోగలంపటునిగ చెసి చెరచునని 

(శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు తెల్పుచుసన్నారు. ఇంకనూ (శ్ర) వశిష్ట భగవానులు 

యీ విషయభోగ చింతనాదులచే కలుగు విషము జీవునికి సర్పవిష (ప్రమా 

దము కన్నను అధిక (ప్రమాద హేతువని తెల్పుచున్నారు. ఎట్లన సర్ప 

విషము యీ జన్మమునందు మాత్రము (ప్రమాదమును కలిగించును. కాని 

విషయథోగ చింతనాదులవల్ల కల్గువిషము సంకల్ప, సంస్కార, నాసనారూప 

ముల బరిణమించి అనెకజన్మలనుచెరచును. కాన ముముకువై న వాడుతనస్థి తి, 

దేహధారణావశ్యకమెన విషయములను మా(త్రము యెట్టసక్రతాభిమానచింతలు 

లేనివాడై, (పారబ్దకర్మ ఫలానుసారమున యనుభవించుచుండ వలయును. 

అప్పుడు తన క_ర్హృత్వాభిమానరహితముగ అనుభవించుకర్మ ఫలానుభవములు 

తనకు పునర్హన్మ హెతువు కాజాలవని శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. కాన 

ముముకువునకు తీవవై రాగ్యసంపాదన మావళ్యక మైయున్నది. ఇందుకు 

గాను ముముకువునకు సర్వదా సర్వవిధములచేతను యీ స్వళరీరసర్వ 

దృుశ్యానుభవముల అవా_స్తవికతను అనగా అసత్యత్వమును (శ్రుతి, యుక్తి 

అనుభవములతో విచారణ చేయుచుండుట ఆవళ్యమై యున్నది. ఇట్టిజగన్మి 

ధ్యాత్వ జ్ణాన సత తాభ్యాసముల వల్ల కౌల[కమేణ యీ ముముకువునకు కోరి 

కలు క్షీణించి తన (ప్రారబ్ద కర్మఫలానుభవములందుకూడ అనుభవములను 
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ఆభాసమా(త్రముగను తాత్కాలికముగను యిచ్చుచుండును. ఈ స్వశరీర 

సహిత జగన్మిధ్యాత్వజ్ఞాన నిరూఢియే ముముకుపునకు దృశ్యానుభవ దుఃఖము 

లను నిమి_త్తమాత్రముగ కల్లించుచూ, తన స్వస్వరూపానుసంధానాభ్యా సము 

లకు తోడునీడగ యుండును. అప్పుడు తన జ్ఞానాభ్యాసాదులను పటిమతో 

యాచరించుటకు సముర్జుడగును (ప్రజ్ఞ కలుగును. అయిననూ ముముక్షువునకు 
యీ ప్రజ్ఞను సంపాదించినంతమా(తమున తన కార్యసిద్ది కాజాలదు. ఎలనన 

యీ (ప్రజ్ఞ దృశ్యత్యాగజ్ఞానమువరకే సిద్ధించును. కాని ముముకువున 
సర్వదృశ్యత్యాగము, సత్యస్వస్వరూషగహణము కావలసియున్నది. ఈ 

క్ఞానముగూడ జగన్మిధ్యాత్వజ్ఞాసములాగుననే ఒకసారి తెలుసుకొని స్మరించి 
నంతమా(తమున నిలుచునదికాదు. ఏలననగా యీ జీవుని అనాది అవిద్యా 

కామ కర్యలవలన విక్షేప ఆవరణాది దోషములు తన చిత్తమును విడువక 
సతతము బాధించుచుండును. ఎలనన యీ సంసారదుఃఖమంతయూ జీవునికి 

తన అఖండ, అద్వితీయ, పరిపూర్ణ, సచ్చిదానంద స్వరూపమును అనాది 

అవిద్యా(భాంతియుతుడై మరచి దృశ్యపరిచ్చిన్నత్వ, వికారిత్వములను నా 

రూపములతో వా_స్తవములని నమ్మి తన అవిద్యాదోషమువలన [గహించుటచే 

కలుగుచున్నవి. కాన తన అవిద్యను నిర్మూలించుట ముముక్షు కర్తవ్యము. 

ఇవి జీవునికి అనాదిదోషములు గనుక యిట్టి తన అనాది అవిద్యాదోషములను 

పోగొట్టి, కేవల విద్యారూపమైన తన స్వస్వరూపమును బాగుగ (గ్రహించి స్వాను 

భవము పొందుటకు ఈ _బహ్మానుసంధానము చిరకాల సతతాభ్యాసము చేయ 

వలయును. అట్లు చేయగా కౌాల్మక్రమమున (భమరకీటక న్యాయమున యీ 

ముముక్షువు తన అభ్యాస పటిమచ తన వా_స్తవస్వరూపమైన పర్బబహ్మ స్వరూప 

మును తాను పొందునని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. కాన ముముకువునకు యీ 

(బహ్మానుసంధానము అమృతము, సేవించుట వంటిది. జగన్ముధ్యాత్వజ్లాన నిశ్చ 

యమును సంపాదించిన ముముకువునకై ననూ, తన సత్యస్వరూపజ్డాన నిశ్చ 
యానుభవములు పొందువరకునూ క రృత్వాది దేహాధ్యాసములు బాధించుచునే 

యుండును గనుక వాటి నివారణారమె తన సూలసూక్షు శరీరముల అవా న 
థం థి ఎవ 
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వికత అనిత్యత్వములను పలువిధముల సర్వదా స్వ, పరానుభవములనుబట్టి 

విచారణ వివేచనలుచేసి వా_స్తవమును నిత్యానిత్యవివేక పూర్వకముగ్యగహించు 

చుండు ముముక్షువునకు విధియై యున్నది. ఇట్లు గుర్వీశ్వరానుగహము 

తోనూ, శాస్త్రజ్ఞానముతోనూ స్వశరీర సర్వదృశ్య మిథ్యాత్వ నిశ్చయజ్ఞాన . 

మును యెంత సంపాదించిన అంత చిత్త న్దెర్య విశాంతి కలుగుచూ తన 

సత్య స్వన్వరూపానునంధానమునకు అంతంత అనుకూలించుచుండును. కనుక 
ముముక్షువు కేవల వా(గూపమున అనుసంధాన శబ్దము నుచ్చరించుచున్నమాత 

మున అతిశయఫలము కలుగక శ్మీఘ ఫలపర్యవసానము కాజాలదు. కనుక 

అహం నేను అను తనకు పరిచ్చిన్నత్వము, క_ర్భృత్వాదులవలన కలుగుచున్న 

అనుభవములు తన అజ్ఞాన కాలకృత (పారబ్దక ర్మ ఫలములు గనుక యిప్పుడు 

తనకు కలుగుచున్న అనుభవ సముదాయ మంతయు కేవల తన (భ్రాంతి 

మా(త్రము కల్పితములు అవా _స్తవములని (గహించిననూ (పారబ్రకర్మానుభవ 

మెవ్యరికినీ తప్పదు గనుక అట్టి అనుభవములను అవా స్తవికములని దృఢ 

నిశ్చయ జ్ఞానముతో యనుభవించవలయును. ముఖ్యముగా ముముకువై న 

జిజ్హానువునకు తెలియవలసినదేమనగా తనకు యిప్పుడు కలుగుచున్న పరి 

చ్చిన్న, భిన్నభిన్న, విచిత, వికారిత్య ధర్మములు తనయొక్క. స్తూల, 

సూక్ష్మశరీరముల ధర్మములెకాని, అఖండ పరిపూర్ణ చైతన్య స్వరూపుడై న 

తనకు యెట్టి ధర్మమును ఉండుటకు వీలులేదని (గహించి దృఢానుభవమును 

పొందవలయును. ఇంకనూ యీ దృశ్య పరిచ్చిన్నత్వ, వికారిత్యములను 

చూచునపుడును అనుభవించునపుడును యివి యన్నియు (బహ్మవివర్త స్వరూ 

పములేగాని (బహ్మాభిన్నమేదియు కాదని “యధథై కేన మృత్సిండేన సర్వం 

మృణ్మయం స్యా ద్వికారో నామధేయో, మృ త్తికేత్వేవ సత్యమ్” అను వచ 

నము చొప్పున ఒక్కటియైన మృత్ప్చిండము అనేక ఘటశరావాదులుగ కన 

బడుచున్ననూ, కల్పితనామరూపములను తీసివేసిన చాటి యన్నిటియందు 

సత్యమైన పదార్థము మృత్తు ఒక్కటియు యగుచున్నట్లు యీజగద్భిన్నత్వ, 

పరిచ్చిన్నత్వ, వికారిత్వ _పదార్థములన్నిటికిని అధిష్గానము _బహ్మయొక్క_ 
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టియే యనిన్నీ తదితరముఅన్నియూ కల్పితములనిన్ని యెరుగవలయును. 

ఈ దేహమందు నామరూపములు కల్పింపబడి యిదియే నేను అనుభాంతి 

కలుగుచున్నది. ఇదియంతయూ కల్పితము. ఇళ్లే యీ నాయొక్క- స్టూలదెహ 

ములో నున్న సూక్ష్మ దేహము లేక అంతఃకరణముగూడ విచారించినయెడల 

నేను అనునది అగుఏకు వీలులేదు. ఇదియును నాపనిముట్టు మాత్రమే అయి 

వున్నది. కౌని యిది మనస్సు, బుద్ది, చిత్తము, అహంకారము, యను పరిణా 

మములతో కూడుకొని నన్ను [భాంతియుతునిగాజేసి సదా సుఖదుఃఖములతో 

కూడిన సంకల్ప సహిత క_రృత్వాద్యహంకారములను కలుగజేయుచు నన్ను-. 
నేను, నాది అను అభిమానములతో యీ దృశ్య సంసారమునందు నిమగ్నుని 

చేయుచున్నది. బాగుగ విచారించి జీవుని యనుభవములను బట్టి చూచిననూ, 

దృ శ్యపదార్థములనుబట్టి చూచిననూ దేనికినీ నిత్యత్వము కనబడుటలేదు. 

కాని యీ (పపంచము ఎల్ల ప్పుడునూ కనబడుచూ అనుభవింపబడుచున్న దే, 

లేకపోవుట యెట్లనినయెడల యీ వ్యవహార నిత్యత్వము (భ్రాంతియేకాని వేరు 
కాదు. ఎట్లనిన నదిని మనము యొల్హపష్పుడునూ యున్న టై చూచుచుండిననూ 

సదా నదిలోనిజలము [పవాహరూపమున మారుచునే యుండును. నదిలో ఒకక్షణ 

మున ఒక్కచోటనుండుజలము మరుక్షణమున అచటయుండదు (ప్రవాహమువళ్ల 

పాతనీరుపోయి కొత్తనీరు వచ్చుచునేయుండును. కాని మనము ఆ నీటి విభాగ 

మును కని పెట్టజాలక నదిలోని జలమును నిత్యముగనే తీసుకొనుచున్నాము కాని 

యీ నిత్యత్వము నదిలోని జలముయొక్క_ లక్షణముకాదు. చూచువారు యీ 

(పవాహ జలమును వారు చూచినంతవరకు నిత్యమైనదిగా చూచుచున్నారు. 

ఇదియే (ప్రవాహ నిత్యత్వము (ప్రవాహ నిత్యత్వ మనగా నిత్యముకానిది 

అనియే అర్హముకాని వేరుకాదు. ఎట్లన మాయబంగారము యనునప్పుడు ఆ 

చూచునది అసలు బంగారము కాదు అని చెప్పుటకె మాయ అను శబ్దముతో 

చేర్చి అది బంగారము కాదని తెలుసుకొనుచున్నాము. ఇన్లై వ్యవహార సత్య 

మనునది కూడ మాయ బంగారము వంటిదని లోగడ నిరూపించి యుంటిమి. 

గనుక ముముకువు యింతవరకు మనము చెసిన పూర్వాపర విచారణలబట్టిస్నే 
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తాను (కుతి, యుక్తి, అనుభవములతో సృప్రమాణముగా విచారించియూ 

స్వ శరీర జగన్మిధ్యాత్వ జ్ఞానమును పొంది, యిందు అనుసంధాన (ప్రకార 
నిరూపణయందు తెలియజేసిన అనుసంధాన శబ్లార్థములను బాగుగ (గ్రహించి 

తన సత్యస్వరూపమును సర్వదా యీ [క్రింది (ప్రకారమున ఆత్మవిచారమును 

సత్యస్వరూపానుసంధానమును చేయుట ముక్తిదాయకము. ముముథువునకు 

యీ (పత్యగాత్మను మనసు చేతచే (గ్రహించ దగినదని “మనసై వెద మా 

వ్యమ్” అని (శతి తెలుపుచున్నది. ఇంకను తాను అనగా (పత్యగాత్మ 

అను అహం-నేను దేహేందద్రియాదులకం కొ వేరనియు, (ప్రపంచము మిథ్య 

యునియు, సర్వదా చింతనము చేయుచుండ వలయుననియూ, (ప్రత్యగభిన్న 

పరమాత్మధ్యానముచేత విపరీతభావన నశించుననియు విద్యారణ్యులు తెలుపు 

చున్నారు. “ఆత్య్మానంచెత్” అను (శ్రుతి సత్యజ్ఞానానంత స్వరూపమైన పర 

[(బహ్మముకం "ఇ 'వేరుకాని (పత్యగాత్మ స్వరూపమును (పత్యక్షముగా తెలుసు 

కొనెడు అపరోక్ష జ్లానమును తెలుపుచున్నది. 

ముముక్షువు సర్వదా యిట్లు ఆత్మవిచారము చేసుకొనుచుండవల యును. 

ఇంతవరకునూ చెసిన |శుతి, యుక్తి, అనుభవముల విచారణనుబట్టి యెవ్విధ 

ముగా చూచిననూ యీ కనబడుచున్న హ_స్తపాదాదియుత మైన దేహముగాని 

లేక నన్ను నా సుఖదుఃఖ క _ర్హృత్వాదులతో నాకు రాగద్వేషాదులను కల్లించు 

చున్న యీ అంతఃకరణముగాని నెను అని అనుకొనుటకు యెంతమా(తము 

అవకాశము కనబడుటలేదు. నేను అను పదార్థమే వాస్తవముగా లేనప్పుడు 

యీ దృశ్య, జీవ, జడ, వస్తుసముదాయము నంతయు నాది నాది యని 

సతతాభిమానపరుడనై వాటి సంన్లేషవిస్తేష వికారాదులయందు మమత్వ(భ్రాంతి 
చెంది సర్వదా రాగద్వేష సక్తతాభిమానములతో పూరితుడనై వాటిచే కలుగు 

ఆభాస సుఖమును, దుఃఖక్షేశములను నొందుచూ యీ నా పరిమిత జీవిత 

కాలమును గడపుట వివేక శూన్యముగా కనబడుచున్నది. వా స్తవమున నేను 

అను పదార్థమే కనబడనప్పుడు నాది యనునది యెచటనుంచి వచ్చును. ఇది 

అంతయూ నా అనాది అవిద్యా (భాంతి కల్పితమున కనబడుచున్నదే గాని 
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మరియొక విధముగా కాదు. అయిననూ “ప్రారబ్దం భోగతో నశ్యతి” 
అను శాస్త్ర్రవచనమును బట్టి (ప్రారబ్ద మనుభవింపవలసి యున్నది. కాని 

యిట జీవితానుభవములతో వా_స్తవమున నా కెట్ట సంబంధము లేదనిన్నీ 

స్వశరీర సర్వదృశ్యమంతయూ మిథ్యా మాత్రమేకాని వేరుకాదనిన్నీ యెన్ని. 
విధముల నేను యెంత తెలుసుకున్ననూ యీ దెహతాద్యాపము నన్ను విడుచుట 

లేదు. ఇందుమూలమున నాకు అహం, మవత్వాది యభిమానము లేర్పడు 

చున్నవి. కాని యిని వా స్తవములు కావు. ఇప్పుడు నేననుభవించుచున్న 
దేహధారణమే నాకు వ్యవహారమును కలిగించుచున్నవి. వ్యవహారమనగా 

మాయబంగారమువంటిదనిస్నీ, కాని మాయబంగారుయొక్క_ తాత్కాలిక 

ఛాయా, (ప్రతిభ, లాభములు బొందుచున్న లాగుననే యీ లోకమునందు 

కలుగుచున్న సమ_స్తవిషయ భోగజాల సుఖములున్నూ అత్యంత తాత్కాలిక 

ములై పర్యవసానమున నాకు దుఃఖమునే కలుగ జేయుచున్నవి. ఇట్లు 

నెను యెంత (గహించిననూ నా (ప్రారబ్ద కర్మఫలాను భవమునకు 

నాకు యిప్పుడు సం(ప్రా_ప్పమెన దేహధారణాద్యనుభవములతో కూడుకొని 

యున్న యీ నా బీవితయాాత నాకు విధింపబడిన శికవంటిది. కాన 

నాకు అనుభవము తప్పదు, అయిననూ వీటి అవా_స్తవికతను యిప్పుడు 
తెలుసుకొంటిని. గనుక నాకు యిప్పుడు కలుగుచున్న నా జీవితానుభవము 

లన్ని యూ అవా స్తవములుగనే నె ననుభవింపవలయును గాని వాటిని నా 

వా _స్తవానుభవములుగా తలచి (భ్రమచెందకూడదు. ఈ దెహతాదాప్యాధ్యాస 

ముతో నాకు యిప్పుడు కలుగుచున్న సుఖదుఃఖానుభవముల నన్నిటినీ చిత 

చాయా (పదర్శనముల లాగున అల్బస కతాభిమానములతో యనుభవింతును 

గాక, ఇట్ట అనుభవములవల్ల నాకు సుఖ దుఃఖాది క్రే శములు తగ్గుచున్నవి. 

ఇట్లు స_క్తతాభిమాన రహితముగ చేయుచున్న నా కర్మానుభవములు, పునర్ణ 

స్మకు కారణమగుచున్న కర్మఫలాంకుర రహితములగునని శాస్త్రము తెలుపు 

చున్నది. కాన యిందుమూలమున నాకు సంసారహేతువగు జన్మాంకుర 

వాసనలు నశించుచున్న వి. ఇందుమూలమున నా భావి (పతిబంధములు తొలగి 

(17) 
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మోక్ష(ప్రాప్తిని తప్పక బడయగలనను నిశ్చయముతో సర్వదా స్వస్వరూపాను 
సంధానాదులను చేయుచూ ముముక్షువు తన జీవయా(తను నడుపుకొనుట 
యావశ్యకమని (గహించవలయును. 

ఆత్మాను సంధాన వివరం :- 

అహాం-_నేను జనన మరణ రహితుడను, నాకు జరామరణములు లేవు, నేను 

నిత్యుడను. సర్వపరిపూర్ణుడను 

అహాం- నేను సత్యజ్ఞానా రానంత లష్షణుడను అనగా యివి నా వుపలక్షణములు. 

వా_స్తవతః నేను లక్షణరహితుడను. 

అహాం-నేను సాక్షి, (పత్యగాత్యా, శివ, శాంతః. 

అహం-నేను దృశ్యరహిత, సర్వాధిష్టాన, స్వ(ప్రకాశ, సజాతీయ, విజాతీయ, 

స్వగత భెదరహిత, నిత్య, నిరతిశయ, అద్వితీయ, అఖండ, పరిపూర్ణ 

చె తన్యః 
న్ా 

అహం -_-నిరవయవః, (తివిధ భేదరహిత ః, సరిపూర్ణ ః తస్మాత్ ని(షి యః 

నాహంక ర్లా, నాహంభో కౌ, అహాం అసంగః, నిర్వికార 8, నిర్లుణః, 

సర్వాంతర్పహిర్వా్యపక 8 

అహాం_కేవల చిత్సషిరూపః, అఖం డజ్యోతిరాకారః, 

అహం -సర్వాత్మక:ః, పరమాత్యా_సర్వాధి షానః 

అహం-సర్వోపాధి విముక్త, నర్వాధిష్టాన స్వ(ప్రకాశ, అద్వితీయ, అఖండ, 

వై తన్యః “టట హ్మైవాహం, (బహ్మైవాహమస్మి”. 

అహం-జగదుక్ప త్తి, స్తితి, అయ, వివరోపాదాన కారణః అనగా యీ జగ 

. జ తి ఏ wa ఉన్ల అట్ల డ దుక్చ త్తి స్పితిలయములన్ని యు అఖండ అద్వితీయ పరిపూర్ణ స్వరూపు 
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వైన నాయందే (ధ్రాంతిమా(త్రముగా కలుగుచున్నవి. ఎట్లనిన స్వప్న 

మున నిదాశక్తిచె సమస్త దృశ్యానుభవములు నాయందే కలుగు 

చున్నట్టు నా జాగద్దశయందు మాయాళకిచే యీ స్వశరీర సర్వ 
య © an) 

దృశ్యానుభవములుకల్పింపబడుచున్నవేగాని వా స్త్రవమున సర్వాధిషాన 
— © 

మెన నా అహం స్వరూపమున తెలియబడుచున్న పరిపూర్ణ చె తనము 
ర రా యా ౬ 

తప్ప వేరేదియును లేదు. అహం నేను అను (పత్యయమునకు వా స్త 

వికారము యెమనిన సర్వోపాధి వినిర్ము క, దృశ్యరహిత, సర్వా 

ధ్యాన, స్వప్రకాళ, పరిపూర్ణ చై తన్యమే యని యర్థము కానీ యీ 

దృశ్య పరిచ్చిన్న శరీరములు కావు. తనదైన యిట్టి పరమాత్మ 

స్వరూపమును భగవంతుడు “నిత్యస్పర్వగతన్తాణు రచలోయం 

సనాతనః "అని క్లుప్తముగా అరునునకు గీతలలో తెలుపుచున్నాడు. 

కాన ముముక్షువు యిదియే తన వాస్తవ స్వరూపమని నిశ్చయముగా 

[(గహించి తత్చ్వరూప (పౌ పికి నిరంత రానుసంధానము చేయు 

చుండు టే ముముకువునకుక_ర్రవ్యము, (ప్రారబ్ద మనుభవించుట విధియె 

యున్నది. అనగా తీ వముముకువునకు క_్భత్వాత్యభిమాన రహి 

తముగా నిరి పతతో యథా(పొ పముగా తన (పారబకర్మఫలసుఖ 
ధగ అజాత య 

దుఃఖముల ననుభవించుచూ సదా తన సత్యస్యరూపానుసంధానాదులను 

యాచరించుచుండవలయును. మముకువునకు, ఒకటి కర్మానుభవము 

విధి రెండవది-సతత స్వస్వరూపానుసంధానాచ రణలు కర్తవ్యము 

అగుచున్నది. ఇదియే తన జన్మరాహిత్యము _ మోకసాధనమునకు 

న! 

సాక్షాత్సాధనమగు చున్నది. 



జ్రాననిరూ పణ 

జ్ఞానము అనగా తెలివి. ఈ జ్ఞానమే మనకు మోక్షము కలుగుట 

కాధారమగుచున్నది. అద్వైత సిద్దాన్తమున ముఖ్య జ్జాన మొక్కటియెగాన, 

నానా జ్ఞానములు లేవు. వ్యవహారమందు గూడ సత్య సువర్ణ స్వరూప లక్ష 

ణము లెస్సుడును ఒక్క-టియెయుండునుగద ] అనగా-వా_స్తవమైన బంగారము 

యొక్కబరువు, వచ్నె, పసిమి మొదలగు లక్షణము లెప్పుడును ఒక్క విధము 

గనే యుండునట్లు సత్య లక్షణము లెల్లప్పుడును ఒక్కటిగన యుండును. 

మాయబంగార మెన్ని విధములనున్న నుండ వచ్చునుగాని, అసలు బంగా 

రము మారుటకు వీలులేదు. అగై యీవా_స్తవ జ్ఞానములో (ప్రకార భేదములు 

లేవు. అయినను జ్ఞానముకాని వృత్తులను గూడ గెౌణముగ జ్ఞానమని వాడు 

చున్నాము. కాని సత్య జ్ఞానమెపుడును ఒక్క-టియే. అనేకము లుండుటకు 

వీలులేదు. ఇది సత్యజ్ఞానము కాని వృత్తి జ్ఞానములగూర్చి చేయు నిరూపణ 

యేగాని వేరుకాదు. ఇదియె అజ్ఞానమని, ఈ యజ్ఞాన మనాదియని, ఐనను 

సాంతమనిన్నీ, నోశించునదనిన్నీ శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. ఇంకనూ ఈయ 

జ్ఞానమువల్ల నే సర్వ సంసార దుఃఖములు గలుగుచున్నవి. ఇట్టి సంసార 

దుఃఖము ఆత్యంతికముగ నివర్తించుటకు జ్ఞానము కన్న వెరుసాధనము, 

మార్గములేదు. దీనినే “జ్ఞానాదేవతు. కై వల్యమితివేద్నాన్త డిండిమః” 

అనిన్నీ, “సత్య జ్ఞానమన_న్తం (బ్రహ్మ ఆ బహ్మ జ్జాన స్వరూపుడే యనిన్నీ, 

“సర్వంఖ ల్విదం _బహ్మ" ఈ దృశ్య మంతయు (బ్రహ్మ స్వరూపమనిన్నీ 

(శుతి స్మృతి వచనములు తెలుపుచున్నవి. 

మై వచనముల సారాంశ మేమనగా_(బహ్మా-(పపంచములు రెండును 

జ్ఞానమే అని తేలుచున్నది. కాని జ్ఞాన మొక్క-టి కన్న నుండుటకు వీలులేదు. 
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కనుక ఈ (బహ్మ- (ప్రపంచములు రెండిటిలోను ఒక్కటియే నిజమై యుండ 

వలెనుగాని, రెండును నిజమగుటకు వీలులేదుగద ! ఇట్టి నిజానిజముల నిశ్చ 

యించుటకిది [బహ్మ విద్యా (పకరణము గనుక పరమార్థ సత్యలక్షణములను 

బట్టి గుర్తించవలసి యున్నది. వా_స్తవములో సత్యమనునదియిదియెగద: వ్యవ 

హోరసత్యము మాయ బంగారము వంటిదని లోగడనే చెప్పి యుంటిమి. 

పై వచనములను బట్టి (బహ్మ-జ్ఞానముల కభేదమె గోచరించుచున్నది గాని, 

జానము వేరు, _బహ్మ వేరు కాదని తేలుచున్నది. ఈ జ్లానమె (బహ్మ ఐన 
యడల, ఎట్టి జ్ఞానము (బహ్మ? అనునప్పుడు సత్యంజ్ఞాన మన_న్తం (బహ్మా 

అను వాక్యమువల్ల ఈ జ్ఞానమును సత్యానంత లక్షణములచే గుర్తించవలసి 

యున్నది. ఇట్టి సత్యవస్తువేదియని విచారించిన, సత్యమనగా _ “యద్ది 

యద్దూ పణ నిశ్చితంతద్దూ)పంచెన్న వ్యభిచరతి తత్సత్యం” అనిభాష్య 

కారులు తెలుపుచున్నారు. కాన ఈ లక్షణములను బట్ట అట సత్యవస్తువు కాల 

(తయ అవస్థా(త్రయ అబాధిత మైనదిగ నుండవలెను. ఇట్టి అబాధిత వస్తువు 

తోగడచేసిన వివేచనా విచారములవల్ల జ్ఞానమూ [(బహ్మ కన్న నితర పదా 
౧౧ ఆ 

రము కాదనీ నిరూపించి యుంటిమి. ఇస్తే యీ అనంత లక్షణమును తీసి 

కొనిన దేశ, కాల, వస్తు పరిచ్చేదరహితత్వమే అన న్లత్వమని తెలియు 

చున్నది. ఈ లక్షణము దృశ్య పదార్థ్భములలో దెనియందును వ_ర్తించక 

ఒక్క (బహ్మాకేవర్తించుచున్నది. కనుక ఈ సత్య-అన_న్త లక్షణములచే 

సిదించిన జానమె (బహ్మ అని (గ్రహించవలయును. ఇటి సత్య_-అన న 
౧ మో ట అటి 

లక్షణములచే సిద్ధించిన జ్ఞాన స్వరూపుడు తానేయగును. 

[ 

ఐనను ఆట్టు తెలియబడుట లేదు. ఎందు చేతననగా - జీవుడు తన 

యొక్క పరిపూర్ణ జాన స్వరూపమును అవిద్యా వివశుడై మరచి తన స్వరూ 

పముగా నట్టి పరిచ్చిన్న కల్పిత యుపాపి నాశ్రయించి (భమయుతుడగు 

చున్నాడు. పైన ఉదాహరించిన లాగున సత్య-అన న్హ-జ్ఞాన రూపము (బహ్మ, 

ఇదియే అధిష్టానము. పరిచ్చిన్న భిన్న భిన్న అవా_స్తవములు కార్యములు. 

అనగా సర్వ దృశ్య (ప్రపంచమూ అధ్యస్తము. ఈ భిన్నభిన్న పరిచ్చిన్న 
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అవాస్తవ జ్ఞాసములు అనగా అధ్య స్తము. ఈ దృశ్యము తాను కాననియు* 

తను అఖండ పరిపూర్ణ సత్య జ్ఞాన న్వరూపుడననియు తెసిసికొని, అనుభ 
వములోనికి తెచ్చుకొని నిలుపు కొను మహానుభావుడి జీవన్ముక్తుడై పిదప 

విదేహముః కి ౩ వల్యమును పొందును. “జానాదేవతు కె వల్య మితివేదాన 
అ= ౦ డా 0 ఆం 

డిండిమః”' అని చెప్పబడు జాన మిదియే. ఇది సర్వదా ఒక్కటిగాను, ఏక 

రూసముగాను నుండునుగాని, ఎప్పటికిని, ఎవ్విధముగను మార్చు 

జందునదికాదు. 

““'దృళశ్యాఒసంభవ బోధోహి జ్ఞానం జైయంచ కథ్యతే | 

తదభ్యానేన నిర్వాణ మిత్యభ్యాసో మహోదయః ॥” 

సర్వ దృశ్య మిథ్యాత్వ జానమె జ్లానమనియు, ఇటి జ్లానాభ్యాసమె 
క వః బ ౬౯ 

అపరోక జ్ఞాన (పా పి ద్వారా మోక్షమును గలుగ జేయుననియు పె వసిష 
ఇ ఆం యా ఠి 

వచనము తెలుపుచున్నది. 

చితి-చై తన్య-జ్ఞాన-సంవిత్ ..బహ్మాపదములు పర్యాయములు. అనగా 

నివియన్నియు (బహ్మనే బోధించును. మహాసము(ద నదీ కూప తటాకాదుల 

యందు జలమంతయు నొక్క పే యైనట్లు ఈజ్ఞానముగూడ సదా ఒక్కటి 

గానే యున్నది. కొని ఆయా ఉపాధ్య _న్తర్లత దోషములను శుద్దజలము 

సొందుచున్నట్లు, ఆయా (భాంతి వైచిత్ర్యములను బట్టి యీ ఒక్క మైన 

జ్ఞానమే అనేక దృశ్యములుగ తోచుచున్నది. (భ్రాంతిని నిర్మూలించిన యడల 

ఈ దృశ్య వెచిిత్యములు కానరావు. అప్పుడు యథార్థమైన ఒక్కు- జ్ఞానమే 

స్పురించి, దృశ్య - భిన్న - చితరూపము లుసశమించును. అంతవరకు 

నొక్క_టి యెన సము[దజలమే నురుగు తరంగములు బుద్ఫుదములు మంచు 

గడలుగా కనబడునట్లు ఈ భిన్న భిన్న దృుశ్యములు కనబడుచుండును. 
G na) 

ఈ దృశ్యములన్నియు జలాకాశ మేఘాకాశ ఘటాకాశాదు లన్నియు వేరు 

వేరు కాక, ఒకే మహాకాశమైనట్లు ఈ (ప్రపంచ దృశ్య చిత్రములన్నియు 
| | = ౧౧ అ 
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సత్య జానము కన్న వేరుకావు. కాని ఎందుకిట్లు కనబడుచున్నవనగా-“(థా ని 
జః ౧౧ —0 

వె చిత్యాత్ సృష్టి వైచిత్ర్యం" అని వచనము తెలుపుచున్నది. 

వ్యవహారములో ఎ కార్యమున కై నను రెండు ముఖ్య కారణము లుండ 

వలయును. ఉపాదాన కారణము. నిమిత్త కారణము. ఇందులో మొదటిది 

ఘటాదులకు కారణమైన మృత్తు వంటిది. ఇదియే కార్యోత్ప త్తి స్టితి లయ 

ములకు ఆధారమగు చున్నది. రెండవ కారణ మైన నిమిత్త కారణము కేవ 

లము దండ చ[కకులాలాదుల వలె ఉత్పత్తికి మాత్రము కారణ మై, స్టితి 

నాశములతో సంబంధపడదు. జగదుత్ప్తికి ఉపాదాన కారణమైన జ్ఞానమే 

అవిద్య- భాంతియని చెప్పబడు అజ్ఞాన సంబంధముచే నిమిత్త కారణము 

గూడనగుచున్నది. ఈ అజ్ఞానమునకు జ్ఞానమే ఆ్యశయముగాని మరియొకటి 

కౌదు. కనుక ఈ జగదుత్ప త్తికి నిమితోపాదాన కారణములు రెండును జాన 

మేయని చెప్పవలసి యున్నది. ఇందుచే అజ్ఞాన కల్పితమైన యీ సర్వ 

జగద్ధ్ర్రుశ్యమునకు దీని కుపాదాన కారణమైన జ్ఞానములోన పర్యవసానము 

గాని వేరులేదని సిద్దాంతము తెలుపుచున్నది. 

పైన ఉదా హారించి నట్టు ఒక కార్యమునకు రెండు కారణములుండు 

ను ఒక్కటియైన వస్తువు భిన్న భిన్నాకారములుగ మారుటకు, కనబడుటకు, 

అనగా-వికారము నొందుటకు ఆరంభ-పరిణామ-వివర్తము లను మూడు 

(పకారములు వ్యవహారములో గలవు. ఇందు ఆరంభకారణమనగా-పటము 

నకు తంతువులు కారణములగుట. పరిణామ కారణమనగా-ఉపాదాన మైన 

యొక్క వస్తువే మార్చుజెంది అనేక వన్నువులుగా మారుట, అనగా-కీరము 
దధిగాను, సువర్ణము భూషణములుగాను, మృత్తు ఘట శరావాదులుగాను 

మారుట. ఈ ప్పైరెండు విధములు మూ_ర్తములై న జడపదార్థము లందే 

సంభావితములు. వివర్త కారణమనగా-ఉపాదానమైన ఒకే వస్తువు ఎట్టి వికా 

రము జెందక అనేక దృశ్యములుగా కనబడుట. అనగా ఒక్క-టియెన రుజ్జు 

వునందు సర్భాదులు పూర్వ సంస్కార బలముచే కనబడునట్లు. ఇట్టివివ_ర్హము 
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నకు ముఖ్యముగ పూర్వ పూర్వభమ మూలకమెన సంస్కారమే కారణమగు 

చున్నది. (భాంతి స్వరూవాజ్ఞానము వ్ల గలుగునది. 

లోకమున అజ్ఞాన కల్పితమగు (ప్రతిదిన్నీ అసత్యమనుట అందరికిని 

తెలిసిన విషయ మె. రజ్జువునందు సర్ప (భ్రాంతిని, మందాంధకారము, పూర్వ 

సర్పజ్ఞాన జనితసంస్కారముల వల్ల నెట్టుపొందుచున్నాడో, అస్తు యీ 

అనాది అవిద్యా కామకర్మ సహిత సంస్కారము వల్ల తన వాస్తవమైన నిత్య 

బుద్ద ముక్తస్వరూపమును మరచి జీవత్వ (భ్రాంతిని పొందుచున్నాడు. దినినే_ 

“అజ్లానదోషేణతు య్యత యత్ర (పకల్పితం తత్తు మృషెవ దృష్షమ్: 
ఖా ఆం యా యట 

రజ్ఞ్వాదికే వస్తుని సర్పతాది యథా తఛై వాత్మని జీవతా మృషా” 

అజ్ఞాన క ల్పితములగు సర్వాదులు మిథ్యా భూతముల నట్లు, అజ్ఞాన 

దోషముచే కల్పితమగు (పపంచమంతయు మిథ్యయెయని శంకరభగవత్సా 

దులు తెలుపుచున్నారు. (పకాళాదుల సాహాయ్యమువల్ల అధిషానరజు జ్ఞానము 
గా © జ కు 

కలిగినగాని సర్చ (భ్రాంతి భయా దులు వదలకుండునట్లు, ఈ జీవత్వ (భ్రాంతి 

అధిషాన జ్రానముచేగాని విడువదు, యథార్ల జ్ఞానము కలిగినగాని (భాంతి 
© వే థి క 

నివృత్తి కలుగదు. దీనినే__ 

శ్లో రజతం రజత త్త పంచ చాకచక్యంచ పాండిమా 

సకలం శు_క్తిరవాసీ చ్చు క్తి తతా ఏవధారణాత్॥ 

” తధథెవ [బహ్మణి జ్ఞాతే స్వాత్మనా కేవలాత్మని 
డ ణో 

(బ్రహ్మైవ సకలం విశ్వం స్తూల సూక్ష్మెది సంజ్ఞితమ్ క 

అధిష్టానమగు శి జ్ఞానము కలిగినపుడు అంతకు పూర్వ మజ్లాన 

మునే భాసించిన రజతము, రజత _త్త్వము, తళ తళలాడుట, ధవళ వర్ణము 

మొదలగునవన్నియు లోపించి శుక్ర మా(తముగ శేషించినట్లు, అధిష్లాన 

(బహ్మ జ్ఞానము కలిగినపుడు స్టూలసూక్ష్మ రూపమగు సమస్త (ప్రపంచము 
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అదృశ్యమై (బహ్మ మ్నాతముగా మిగులును. అని వై పై వచనములలో చెప్పి 

నటు ఈ జీవ భ్రాంతి, రజువునందు సర్ప భాంతిలాగున తనయందే అజాన 
గా బూ దు! 

మను అంధకారముచే పూర్వవాసనా కల్పితమె యున్నది. పూర్వవాసన 

యనగా-పూర్ణ్యపూర్వ్ణ(భాంతిచే గలిగిన సంసారమును. ఈ సంస్కారములే 

ఉ_త్తరో త్తర (ఛ్రాంతికిని తద్ద్వారా వాసనకును కారణ మగుచున్నవి. ఈ 

భ్రాంతులను అధిష్టాన సత్యజ్ఞానము వల్ల పోగొట్టుకున్న యడల సర్వము జ్ఞాన 

స్వరూప మగును. ఎట్ల నగా- 

ఛో, ళు కిజొనాద్యథా రూప్యం, రజుజానాద్యథోరగః | 
2) చిమ భరో 

తధాధిష్ఞాన (బహ్మజ్ఞానా ద్విశ్వం నదృళ్యతే॥ 

శు కి జానముచే రజతము, రజ్ఞుజ్ఞానముచె స రృము బాధింపబడునట్లు 
EN 3) any 

అధిష్ఞాన సత్యజ్ఞానముచె (ప్రపంచము బాధితమగునని చెప్పి, అనంతరము అం 

తరు చిత్స్వరూప మెయగునని (శ్రీశంకరులు చెప్పుచున్నారు-- 

ళో చిదేవ పంచభూతాని చిదేవ భువన(తయమ్ | 

చిదేవాహం చిదెవత్వం సర్వ మెతత్ చిదేవహి॥ 

చిత్ అన్నను, జ్ఞానమన్నను ఒక్క_టియేగద ! ఇట్లి జానమునే “జానా 
దః టు కు జా 

'దెవతుకై వల్య మితి వేదా న్తడిండినుః ” అనువచనము కైవల్య సాధనముగ 

అల న. TA నే <x అట అట / 
జెప్పుచున్నది. దీనినే “నహిజ్టానేన సదృశం పవిిత్రమిహ విద్యతే ! తత్స 

యంయోగసంసిద్దః కాలేనాత్మనివిందతి” అని గీతావచనము తెలుపుచున్నది, 

ముముకువున కిట్ జాన సంపాదన మావశ్యక కము, ఇచట సంపాదన మౌపచారి 

కము. జ్ఞానము నిక్యసిద్దముగాని సంవాదింపబడునది కాదు. (భాంతినే 

త్యజించవలసియున్నది. (భాంతి నిర్మూలనముకు (వయత్నముగాని, క్షాన 

సంపాదనకు (పయత్నముకౌదు. ఆ సద్వస్తువు సర్వత్ర నిత్యసిద్ధమని శెలిస 

కొనుపే మన క క ర్తృవ్యము. దీనినే (శుతీ_ 



266 (బహ్యవిద్యానుసం న్దాన దర్పణం 

“యత్సాక దపరోకి [దృహ్మ” 

అని తెలుపుచున్నది. దీనినే శంకర భగవత్పాదులు-- 

కో ఆత్మాతు సతతం (పాపోఒప్యపా ప వ దవిద్యయా 
ag) —0 —0 

తన్నా శే (పొ_ప్పవద్భాతి స్వకంఠాభరణం యథా ॥ 

9 స్థాణౌ పురుషవ (ద్భా న్హా కృతా(బహ్మణి జీవతా | 

జీవస్య తౌ తి కేరూపే తస్మిన్ దృ సే నివ రతే ॥ 
ది) 0 లు అణాల 

సర్వదా సిద్దమెయుస్నను ఆత్మస్వరూపము తన కంఠములోని హారమును 

మరచినట్లు అజ్ఞానముచే మరువబడుచున్నది. అజ్ఞానము నశించునప్పుడు 

కొ తగా పొందినట్టు భాసించుచున్నది. సాణువు (మొదు)ను జూచి మనుమ్యు 
అనాలే ae) యై QQ 

డనుకొనినట్లు (బ్రహ్మయే జవుడుగ వ్యవహరింపబడుచున్నాడు. జీవునియొక్క_ 

తాత్త్విక స్వరూపమును (గహించినపుడు బీవత్వ (ధాంతి నివ_ర్రించునని 

తెలుపుచున్నారు. 

ఈ |బహ్మవస్తువు మన అందరి హృదయములందును సర్వదా సాక్షి 

రూపముగనున్నది. ఈ విచారణవలన ఆ (ప్రత్యగాత్మ్యయే మన సత్య స్వరూప 

మనియు, పరమాత్మ యనియు (గ్రహించవలెను. దీనినా_స ఆత్మా తత్త్వ 

మసి” ““ఆ[బహ్మ పీవి” యని శుతి తెలుపుచున్నది. కాన (శుతికి జీవ 

(బ్రమ్మోక్యమును చెప్పుటలోనే ముఖ్య తాత్పర్యము. ఈ స్వస్వరూపమే నిత్య 
నిరతిశయ సుఖము. 

శ్లో తత్వం పదార్గౌ సువిచార్యయేన _బహ్మాహమిత్యేవధియాత్వనాత్మని 
గా యూ థి 

(పధ్వంసితాఒహం౦ం మతి రృత్రసమ్యక్ స ఏవ కై వల్య సుఖం 

సమజ్నుతే Il 

3 అంతఃకరణ సంత్యాగా దవశి ప్లై చిదాత్మని । 

అహం (బహ్మాతి వాక్యేన దిహ్మత్వం సాక్షిణీక్షతే ॥ 
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తత్.త్వం అను రెండు పదార్ధములను వివేచన మొనర్చి యీరెం 

డును ఒకే పదార్థమని (గహించినట్టివాడు శరీరాదులయందు అహం బుద్దిని 

త్యజించి మోక్షమును పొందును. అహంకారమును త్యజించగా చిద్రూపమైన 

యాత్మయే మిగులును “అహం [బహ్మాస్మి* యను వాక్యముచే ఈ చిదా 

త్మయ (బ్రహ్మమని తెలిసికొనును. అని శంకర భగవత్పాదులు తెలుపు 

చున్నారు. ఈ సాక్షినే మనము జ్ఞానస్వరూపునిగానున్ను, ఈయననే *నేను”గా 

నున్ను తెలిసికొనవలెను. వేదాంత సిద్దాంతమందు ఆత్మయే జ్ఞానరూపుడు. 

కాన నీ నిరూపణమే సర్వోపదేశములకు నాధారమని తెలుసుకొనవలయును. 

అందుకుగాను సర్వానుభవ సిద్దంబును, (వత్యక్షమును, సుఖముగ బుద్ధికి గోచర 

మగునదియునగు అనుభవమునుగూడ తీసుకొని జ్ఞాన నిత్యత్వమును నిరూ 
పించుటకు యత్నించుదము. 

ఇంతవరకు పలువిధముల యీజ్ఞానమును గురించి (శుతి స్మృతి వచ 

నములతోను, పూర్వాచార్యుల వాక్యములతోను యింకనూ కొన్ని యుదాహర 

ణలతోను విమర్శించి యుంటిమి. అయిననూ యీజ్జాన నిత్య్వత్యమును 

బాగుగ (గహించుటకు మన అనుభవమును గూడ తీసుకొని విమర్శించిన 

(గహణమునకు సులభముగా నుండును. నిత్య, సత్య శబ్దముల కర్ణ మొక్క 

టియు యని లోగడనే తెలిపి యుంటిమి. 

నిత్యమన్ననూ సత్యమన్ననూ అర మొక్కటియే. చూడబడునటి పదార్ల 
థి టె థ్ 

ములకంటు జూచునట్టి జ్ఞానము భిన్నము కావలయును. ఎలనన చూడబడు 

వస్తువకం"టె జూచు పదార్థము భిన్నముగా నుండవలెననుట నియమము. 

అయిననూ వీనిస్వరూప స్వభావములకు భేదము తెలియక పోవుటచే 

అది ఏకమేనని తలంచుచున్నాము. కాని భేదమనునది పదార్థములకు 

మా(త్రమే కలదనియు, నాభేదముతో జ్ఞానమున కెట్టి సంబంధము యుండ 

దనియు తెలిసికొన లేకున్నాము. కాని విచారించిన పదార్థములు భిన్నము 
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లై ననూ వానిని చూచు జ్ఞానము సదా ఏక రూపమని స్పష్టమగును. మనలకు 
ప్రతిదినమున్నూ కలుగుచున్న జ్యాగదా ద్యవస్థలందు చేనినిబట్టి చూచిననూ 

ఈ జ్ఞానము నిత్వమని అనగా అవస్తాత్రయమందును అనుభూతి యగు 

చున్నటు నిశ్చయమగును. ఇటు మనలకుకలుగుచున్న మూడవసలయందున్నూ 
యా ౧౧ G 

భేదమనునది ఆయా యవస్థలయందునూ దృశ్య పదార్థముల యందును కలుగు 

చున్నది కాని జ్ఞానమనునది యీ అవస్తాత్రయమందునూ యొక్కటి గానే 

యుండి ఎక రూపమె కనబడుచున్నది. జాగతిజ్ఞానమెననూ స్వప్న జ్లాన 
Q__ జై రా అట 

మైననూ జ్ఞాన యొక్క-టియే గదా. ఇక మూడవదియగు సుష ప వస్థను 

గూర్చి చూచిననూ నిదురనుంచి మెల్కాంచి నప్పుడు, “నాకు నిదురలో 

నేమియు తెలియలేదు, సుఖముగా నిద పోయితిని”అని వ్యవహరించుట సర్వ 

సామాన్యముగా అందరి యనుభవములో నున్న విషయమే. దీనిని బట్టి 

చూచిన సుమ _ప్హ్యవస్థయందునూ తనకు కలుగుచున్న అనుభవమును 

(గహించు వాడొక్కడుండి తీరవలయునని విశద మగుచున్నది. ఇదియే 

జానము. 
(ong 

జ్ఞానము అనుభవమనియు, స్మృతి యనియు రండు విధములుగ 

నున్నది. అనుభవములు (పత్యకొదులు అనగా యిం[దియములతో విషయ 

ములను (గ్రహించుట చేతగాని, పోలికచేత పదార్థముల నూహించుట కాని, 

పరుని యుపదేశముచే నొక విషయము నిర్ధయించుట అను మొదలగునవి 

యనుభవముల్కు ఇట్ట యనుభవముల వలన జనించి చిత్తమందు దృుఢమై 

యున్న సంస్కారము కాలాంతరమున సంకల్పరూపమై (ప్రకట మగుట 

అనగా స్ఫ్పురించుట స్మృతి. నుమ_ప్హ్య వస్థయందునూ జ్ఞానము కలదు, కాని 

అది, ఇం(దియాది సర్వ పదార్థములను తన యందు లీనము చేసుకొని, 

యున్న అవిద్యను మాత్రము చూచుచుండును. అవిద్య యనగా అజ్ఞానము. 

ఇట్లు సుషుప్తి యందు కూడ జాగ్రత్స్వన్న యవస్థలయందు వలెనే చూచువాడు 

యొకడున్నగాని సుప పి నుంచి తేచిన పిదప తన యనుభవము స్మరించు 
అణా 

టకు యొకడు యుండవలెనుగదా. ఇట్లున్న వాడే సాక్షి. ఈయనయే జ్ఞాన 
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స్వరూపుడు. పయిన చేసిన నిరూపణ వలన ఒక్క-దినమున నున్న మూడవ 

స్టలయందునూ, జ్ఞానమునకు భేదములేదనుట స్పష్ట మైనది కదా. ఈ సిద్దాంత 

మును బట్టి ఒక దినమందు వలెనే మరియొక దినము నందును కలుగుచున్న 

జ్ఞానమునకు భేదముండ దనుట అనగా యెట్టి భేదములేదని స్పష్టమగు 

చున్నది. ఇ'ప్తే విచారించినచో ఎన్ని దినములు గడచిననూ, ఎన్ని మాస 

ములు సంవత్సరములు గడచిననూ, యుగములూ, కల్పాంతములూ గడచి 

ననూ జ్ఞానము మా(త్రము యొక్కటియే యనుటలో వివాదమునకు అవకాశ 

ముండదు, ఏలనన వర్తమానకాలమున నెట్లో భూతభవిష్య త్క్యాలముల 

యందునూ, ఎన్నిదినమాస, సంవత్సర యుగంబులకు పూర్వమైననూ జ్ఞాన 

మొక్కటియే యగును. ఏది ఎటుల మారిననూ జ్ఞానమునకు మార్పులేదు. 

అన్ని పదార్థములకునూ ఉత్ప త్తి కలదు కాని ఒక్క జ్ఞానమునకు మాతము 

లేదు. అదియే సర్వ సాకి. ఈ సర్వ సాక్షియగువాడు ఉత్స త్తి నాశములను 

(గహించుటకు గూడ నుండవలయును గదా. కాన ఈయన నిత్యుడు. 

ఈయనయే చేతనుడు. స్వయం (పకాశుడు. దీపము తసంత వెలుగుచూ 

చుట్టునున్న పదార్థముల ప్రకాశింప జేయుసట్టు ఈ జ్ఞానము తసంత తాన 

వెలుగుచు సర్వ (ప్రపంచమును (పకాశింప చేయుచున్నది. 

ఈ జ్ఞానమును పరుడు (గహింపలేకున్ననూ తనంత తానే తెలుసుకొన 

వచ్చును. ఈయన అనుభవ వేద్యుడు గాని తదితరముగా తెలియబడు వస్తువు 

కాదు. ఏలనన ఈయన అవయవ రహితుడై న అఖండ అద్వితీయ పరిపూర్ణ 

స్వరూపుడు. శరీరము పరచ్చిన్నమై అవయవములు కలది. కావున నొక 

యవయవము చేయు కార్యమునకు మరియొక అవయవము కర్మ కావచ్చును. 

జ్ఞానమున కన్ననో యెట్టి అవయవములుకాని [క్రియలు కాని లేవు. కావున 

ఎట్లు చూచిననూ సర్వ సాక్షియగు నీ జ్ఞానము స్వయముగ గాని పరులచే 

గాని తెలుసుకొనబడునది కాదు. ఇయ్యది అపరోక్షమై అత్మ రూపమై అనుభ 

వింప బడు సత్య వస్తువేకాని వేరుకాదు. నిత్యత్వ మనిననూ సత్యత్వ మని 
ననూ ఒక్కూటియే యని లోగడనే తెలిపి యుంటిమి. ఈ నిరూపణ వలన 
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జ్ఞానము సత్యమని తేలినది. జ్ఞాన మొక్క-టి తప్ప తక్కిన వెవియు నిత్యము కాని 

సత్యము కాని స్వ్మపకొశళశము కాని అనగా స్వస్వరూప భూతములు కాని కావు, 

ఆ జ్ఞానమే జీవుడు. అదియే స్వస్వరూపము. స్వ ప్రకాశంబును నిత్యంబు నగుటచే 

జ్ఞానమే ఆత్మ. ఈ జ్ఞానమను ఆత్మయే సకల జీవులకునూ పరమానంద రూపు 

డుగ నుండి పరమ (పేమా స్పదుడగుచున్నాడు. దీనినే “ఇయ మాత్కా పర 

మానందః పర(పేమాస్పదం యతః” అని విద్యారణ్యులు తెలుపుచున్నారు. 
గనుకనే తన నాశము నెవ్వడునూ కోరుటలేదు. ఏదియెట్లు పోయిననూ 

తాను మాత్రము చక్కగా నుండిన చాలునని (ప్రతివాడును కోరుచుండును. 

ఏ పదార్హములయందు (పేమ యుండునో అవి యెల్ల నియతముగ నానంద 

రూపములై యుండ వలయును. కావున యే పదార్థ మెంత యానంద 

మొసగ గలదో దానియం దంత (పేమ యుండునని సిద్దాంత మగుచున్నది. 

ఇది సర్వానుభవ సిద్దమే. ఈ కారణముల వలన దేని యదంలి _పేమకం టె 

నధిక మగు (పేమ మరియొక దానిపై నుండదో యది పరమానంద రూపము 

పరమ (పేమాస్సద వస్తువసుటలో సంశయము లేదు. కావున యీ జ్ఞాన 

స్వరూపుడై న జీవుడు సామాన్యముగ నానంద, రూపుడే గాక పరమానంద 

రూపుడై. సర్వులకూ పరమ ప్రీతికి ఆస్పదుడగుచున్నాడు. సర్వాధికమగు 
(పేమ దేని యందుండునో ఆది పరమానంద రూపము కావలయు. అట్ట 

(పేమ వా_స్తవముగ బీవుడు జాన స్వరూపుడే గనుక (పతీ వారికిన్ని ఇట్టి 

ఆధిక (పీతి తన యందే కలుగుచున్నది. కావున (పతివారికినీ జాన స్వరూ 

పుడైన ఆత్మయందలి (పేమ స్వార్ధమే కాని పరార్టము కానరదు. కాన 

ముముక్షువు తన సత్య సంరూపమైన ఇట్టి నిత్య, పరిపూర్ణ జ్ఞాన స్వరూప 

మును శృతి యు క్యనుభవములతో విచారము చేసి స్వానుభవమును పొంది 

పరిపూర్ణ జ్ఞాన స్వరూపుడగుటయే మోక్షము. 

కాని జీవుని మోక్షప్రాప్తికి ఈ పరిపూర్ణజ్ఞానము, నెను అహం అని 

_గ్రవణ, విచారములవలన తెలుసుకున్ననూ, అట్టి జ్ఞానము _ జీవునియొక్క- 
అనాది అవిద్యాదోషమువలన నిలువక తన చి త్తమునకు విక్షేప ఆవరణాదులు 
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కల్పించుచుండును. దీనికిగాను యిట్లి జ్ఞాన స్వరూప్పడను నేనేనని తనకు జ్ఞాన 

సాక్ష్షొత్యా-ర పర్యంతమూ (బహ్మా సంరూపమును తానుగా అనుసంధానము 

చేయుట ముముకువుస కావశ్యకమై యున్నది. (బహ్మయన్నను, జ్ఞానమన్నను 

ఒక్క-టియే. ఇట్టి (దైహ్మాజ్జె సము అభ్యాసపాటవముచేత గాని పొందబడదు, 

ఈ అభ్యాస మనునది యెవరికై ననూ వ స్తుసిద్దికి పరమ సాధనము. దీనినే 

“అభ్యాసా క్రర్వ సిదిః, స్యాదితి వేడానుశాసనం” అని వశిష భగవానులు 
ల్ © 

తెలుపుచున్నారు. కాన జిజ్ఞాసువు ఆ (బ్రహ్మ స్వరూపమే తానుగా నిరంతరము 

అనుసంధానాభ్యాసము చేయుచుండవలయును. గనుక ముముక్షువు అభ్యాస 

వాటవమునకుగాను యిచటగూడ తత్స్వరూపమెన జ్ఞాన, అనుసంధాన వాక్య 

ములను ఉదహరించుచున్నాడ. 

ఇ 

నేను అహాం సాక్షీ. సత్యగాత్మ--శివః__శాంత 8_అసంగ:, అహం. 

జగదుత్స తి, స్తితి, లయ, వివ రకారణ, సర్వాధిషాన-స్వ,పకాళ-సజా 
౨ ధి వజ చె ంఏ 

తీయ, విజాతీయ. స్వగత భదరిహిత__ నిత్య__నిరతి శయ-_ద్భ శ్యరహిత_అఖండ 

చె తన్యః--నాహంక త్హానాహంభో శ్లౌ_అహం నిషియః_నిత్య 

సుఖస్వరూపః(బ హ్మైవాహం--_బ హ్మైవాహం. 

ఇంకనూ (బ్రహ్మజ్ఞాన మన్ననూ సత్యజ్ఞాన మన్ననూ ఒక్కటియే. 

(బహ్మయన్ననూ శుద్దజీవుడన్న నూ యొక్క-టియె. కాని ఆజీవుడే తన సత్య 

జానమును (భాంతియుతుడై మరచి అనృతజ్జానముతో ఈ దృళ్య సంసార 
షా ర కా 
మనుభవించుచూ దుఃఖము పొందుచున్నవానివతె కనబడుచున్నాడు. అట్టి 

దుఃఖము మరల తనకు అనగా జీవనికి యెన్నటికిని కలుగకుండుటకు 

యొక్క (బ్రహ్మజ్ఞాన మే శరణరము కాని తదితర మేమియునూలేదు. వ్యవ 

హారములో అర్థ సంపాదనకు సువర్ణ మెటుల నున్నదో పరమార్థమున ఈ 

(దిహ్మజ్ఞానమటువంటిది. ఈ (బహ్మజ్షానము ఇహపరముల రెంటికిసీ నువర 
ణః జః కా 

(పౌ ప్తివంటిది. సాక్షా త్సుఖనా ధనము. కాని సువర్ణము అర్థపరమా ర్థముల 
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రెంటికినీ పరంపరా సుఖసాధనమే యగుచున్నదిగాని సాక్షాత్సుఖసా ధనము 
కాజాలదు. అయినను సర్వులు ఈ సువర్థ్ణ మునందు వారివారి అభీష్ట వస్తు సిద్ధి 

సంపాదనాసామర్థ ము సౌలభ్యము తక్కిన వస్తుసముదాయముకన్న ఈ 

సువర్ణ మునందె ఎక్కు_వయుండుటచే అందరును సువర్ణ మునే కోరుచుందురు. 

దీనికి ముఖ్యకారణము జీవునికి కావలసిన సుఖసంపాద నేచ్చయే. స్వసుఖము 

అందరిచేతను కోరబడునదియేగదా : శ 

భూమిలో గనులయందు బంగారము మట్టితో కలిసి మానవుల స్తూల 

దృషికి కనబడక యుండునట్లు ఈ (ప్రపంచమునందు సత్యానృత జ్ఞానములు 
ని ౧ శ కః 

కలిసిన వగుటచే, అనృత జ్ఞానము జీవుని (వ్రాంతునిగా గావించి సత్యజ్ఞాన 

మును మరుగు పరచి కనబడకుండ చేయుచున్నవి. ఇదియే మానవునికి కలు 

గుచున్న అజ్ఞానము. సానపట్టిన రాయిని గూడ, రత్న పరీక్షకుడు తన 
జ్ఞానముచే యిది రత్నమని (గ్రహించి దానిన్లి జ భవరచి. సానపట్టించి, ఆ 

రత్నము యొక్క పూరి _పకాశ వికాసములను బయటిక తెచ్చి ఆమణివల 
—0 ౧ 

లాభము పొందునట్టున్నూ_ రసాయన శాస్త్రజ్ఞుడు సువర్ల మ్మిశితమెన మట్టి 
య | ఖో ౬౯9 i యా లు 

రాళ్లను పరిశోధనచేసి అందు “మట్టిని వెరుపఠచి రసాయనములచే శుద్దపరచి 

స్వచ్చ సువర్డ లాభమును వొందుచున్నట్టున్నూ, ముముకువగు జీవుడు శాస్త్ర 

విచారము, తన యనుభవ పరిశోధన విచార, [పయత్నములచే ఈ (ప్రపంచ 

రూపమున భాసించుచున్న సత్యానృత సంబంధములను వేరుచేసి అనగా విడ 

గొట్టి, తాను కేవల సత్యస్వరూపుడను జ్ఞానమును (సత్యజ్ఞానమునే) సంపా 
లు 0 ౬ వ 

దించిన యెడల అప్పుడు ఈ మృత్తు సమానమగు అనృత జ్ఞానము తనను 

(జీవుని) బంధింప జాలదు. అయినను బంగారమున్న వారికి గూడ మట్టి 

యెట్ల వసరమో అశ బంగారమును సత్యజ్ఞానముతోనూ మట్టిని వుపేకొభావ 

ముతోడనూ జీవదశ యందనుభవించును. ఇట్టి జీవుడు తన (ప్రారట్టోపాధి 

విలయమున అనగా తనకు మట్టితో సంబంధావశ్యాకతలు తీరిన తదుపరి 

తన సత్యస్వరూపమైన కేవల సువర్షరూపముతో అనగా నిత్యళుద్ద జ్ఞాన 
యా ౬9 థి క్ల 

ముతో తత్స్వరూపుడే యగును. వ్యవహారము నందు సువర్ణ మున కిట్టి లక్ష 
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ణములు యుండుట చేతనే (శ్రుతి గూడ ఆ పరమాత్మ యొక్క కల్పితసగుణ 

రూపములను వర్ణించు నప్పుడు హిరణ్యరూపుడని, హిరణ్యగర్భుడని మొదలు 

గాగల శబ్బములతో (ప్రకాశ శై ్యష్ట్యతలను నిరూపించినది. అచట గూడ 

హిరణ్యసాం కేతిక రూపమును తీసివేసిన యెడల మిగులునది పరమాత్మయే. 

ఇప్లే ప్రపంచానుభవములలో గూడ మృత్తు సువర్ణ ములను వేరుచేసిన మిగులు 
నది, వ్యవహిరమునందు. సర్వాధిక సుఖముల నిచ్చుచున్న కవల సువర్ణ మె 

గదా. అవే సత్యానృ్ఫత జ్ఞానములతో కలిసి యున్న ఈ (ప్రపంచానుభవముల 

యందు జడాంశ మైన అనృతజ్ఞానమును త్యజించిన శేషించునది సత్యజ్ఞానమె. 

ఇదియే జీవుని నిత్య, నిరతిశయ సుఖ స్వరూపము. 

ఈ (ప్రపంచమున జీవునికి కలుగుచున్న సమన్తానుభవములు జ్ఞాన 

మా(తములుగానే యున్నవి, అనగా జ్ఞానము లేనిదే ఎట్టి అనుభవమును 

కలుగుటకు వీలులేదు. కాన ఏ జీవుని కెననూ సుఖదుఃఖములు ఆయావస్తువు 

లయందు తనకు తన వాసనానుకూలత ననుసరించి కలుగుచున్న అనుకూల 

(ప్రతికూల జ్ఞానముల వల్ల నే కలుగుచున్నవి గాని కవల వస్తుసముదాయము 

జీవుని సుఖదుఃఖములకు హేతువగుట లేదు. ఈ విషణకుంతయు విపుల 

ముగ లోగడ నిరూపించి యుంటిమి. జీవుని సుఖదుఃఖములకు అనగా బంధ 
మోక్షములకు ఈజ్ఞాన మే సాధనమగుచున్నది. ఇట్టి జ్ఞాన సాధనయందు జ్ఞానము 
అవాస్తవ, అనృతజ్ఞానము దుఃఖమునూ, సత్య--య థార్థజ్ఞానము సుఖమునూ 

యిచ్చుచున్న విషయము [పపంచానుభవములలో గూడ నున్నదే, ఇది వివేకు 

లందరకునూ తెలిసిన విషయమే. ఇశ్లే పారమార్థికము నందుగూడ జీవుని 
నిత్యనిరతిశయ సుఖసంపాదనకు ' సత్యస్వస్వరూప జ్ఞానమే సాధనమని 

(గహించవలయును. 



జాన్యజ్రానులకు పో రబ ఫలభోగము 
అ a టా 

సమానము 

తత్త్వ జ్ఞానము జీవునకు సంచిత ఆగామి కర్మలను నశింపజేయును 

గాని (ప్రారబ్ద కర్మమును మాత్రము నశింపజేయ జాలదు. కాన సర్వజీవులునూ 

వారి వారి (వారబ్బక ర్మఫల భోగముల ననుభవించియే తమ తర 

ళణకోపాయమును పొంద వలయును గాని వేరు దారి లేదు. కావున జ్ఞాన్య 

జ్ఞానులకు వారి వారి (పారబ్దక ర్మఫల భోగములు సమానముగా నుండును. 

“నా భుక్తం కీయతే కర్మ” అను వచనమును బట్టి ఎంతటి వారికై ననూ 

(ప్రారబ్దకర్మఫలభో గము అనుభవింపనిదే దాటుటకు వీలులేదు. దీనిని నిరూ 

పించుటకే విద్యారణ్యులు పంచదశి యందు, “అవశ్యం భావి భావానాం పతీ 

కారోభ వెద్యది”, అను శ్లోకము వలన నిరూపించి యున్నారు. ఇంకనూ 

అయోధ్యకు రారాజై న శ్రీ రామచంద్రమూర్తి వనవాసమందు, సీతాప 

హరణమెన ర్యాతి, రామలక్ష్మణులిద్దరునూ, సీతాదేవి కొరకు వెదకిన వారగు 
చున్న కాలమందు వారి కాహార మెచటనూ గానక, జనక మహారాజు పట్టణ 

మైన మిధిలానగర (పొంత వనమందు, రామచం(దమూ ర్తి తమ్ముడగు 

లక్ష్మణునితో” మిధిలాయా మన్నపూర్ణాయాం, వయ మన్నస్య కాంకిణః 

అనగా (మన మామగారి) రాజధానియైన మిధిలా పట్టణ మంతయూ, అన్న 

పూరిత మె యున్ననూ, మనము మాత్రము అన్న కౌంతులమై యున్నామని 

“(వారి వారబ్రకర్మఫల బలమును సూచనచేయుచూ) (శ్రీ రామచంద్రమూర్తి 

తమ్ముడగు లక్ష్మణునితో వచించినట్లు తెలియుచున్నది. 

జీవు డజ్ఞాన వశమున సుకృత దుష్కృుతకర్మలను ప్రారబ్దఫల (పెరి 

తుడై సంతోషముగ తానే చేయుచుండును. కాని తాను చేసిన [పారబ కర్మ ఎ 
o 



జ్రాన్యజ్ఞానులకు [ప్రార ఫలభోగము సమానము 75 
వ చు! | 

ఫల మనుభవించ వలసి వచ్చినప్పుడు అతి దుఃఖముతో ననుభవించును. ఇది 

లోక సహజము. దినిని బోధించుటకే కృష్ణ పరమాత్మ యైన భగవంతుడు 

వారి అవతార కార్యము లన్నియూ, సమా ప్రి యైన పిదప వి శాంతికి గాను 

యొక వనమునందు విశ్రమించి యుండగా నొక బోయవాడు (శ్రీ కృష్ణ 

స్వామివారి కాలి బొటన వేలి నాడించు సమయమున నద్దానిని దూరము 
నుండి చూచి చిలుక తల యని తలచి బాణము విడచినట్టున్నూ, కాలి 

బొటన వేలు ఆయుస్తానముగాన వారి నిర్యాణ మాసన్న మెనట్టున్నూ, అట్టి 
ధి Ce ఉం లు 

సమయమున ఆదారినే అక్టారుడు పోవుచుండగా శ్రీ కృష్ణస్వామివారు వారి 

నిర్యాణ మిట్లు జరిగినదని ధర్మరాజాదులకు తెలుపవలసినదిగా ఈ [క్రింది 

శ్లోకమును చెప్పినట్లు తెలియుచున్నది. 
ఉం గ 

శో॥ హసద్చి (క్రియతే కర్మ, రుదద్భి : రనుభూయతే ! 
య 

అకారణహాతోవాలీ, త న్యేదం కర్మణః ఫలం ॥ 

అనగా జీవులు నవ్వుతూ కర్మలను చేయుదురు. కర్మ ఫలము లనుభ 

వించవలసి వచ్చినప్పుడు అతిదుఃఖపడుదురు. నేను రామావతారములో అకార 
ణముగా . వాలిని వధించిన ఫలమిదియని * (శ్రీకృష్ణ భగవానులు చెప్పినట్లు 

. ర ౧ 
తెలియుచున్నది. 

అవతార పృరుమలకే ప్రారబ్దకర్మఫల మింత బలియముగనున్న, 

సామాన్యుల విషయమున జెప్పవలసినదేమున్నది. కావున (ప్రారబ్ద కర్మఫల 

భోగములు జ్ఞాని అజ్ఞానులిరువురికిని సమానము. ' కాని అట్టి కర్మ ఫలభోగము 
లందు వారివారికి కలుగు. 'సుఖ దుఃథానుభవములకు మాతిమే తారతమ్య 

ముండును. తత్త్వ జ్ఞానమునకు ప్రారబ్ద కర్మఫల భోగమును నశింప చేయు 
శక్తి లేనిదని విద్యారణ్యులు | 

శో నిర్బంధ స్తత్త్వ విద్యాయా ఇం్యద్రజాలత్వ సంస్కృత | 
. పారబ స్యాగహా భోగే జీవస్య సుఖ దుఃఖయోః॥ 

ఢా _ 
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అనగా త_త్త్య జ్ఞానముచే ఈ జగ తంతయునూ ఇం(ద్రజాలము వలె 

మిథ్య యగునని తెలియబడును గాని (ప్రారబ్ద కర్మ ఫలభోగమును నశింప 

జేయుటకు వీలుకాదు. ఇట్టి (పారబ్రమునకు జీవునికి సుఖ దుఖఃముల 

నిచ్చుటకు శక్తి గలదు గాని భోగ్యమగు జగ త్తు మిథ్యయని తెలుపు శక్తి 

ర (పారబమునకు లేదు. త త్త జానమునకు (పారబ కర్మఫల భో గమును 
ren. డో (oa) . 

లేకుండ జేనెడి స్వభావము లేదు. దీనిని బటియే జగన్మిధ్యాత్వ జ్లానము 
టబ ణః 

భో గమునకు బాధకరము గాదని తెలియుచున్నది, 

లోకానుభవముల యందు జీవునకు వారి వారి జ్జాన బలములను బట్టి 

సుఖదుఃఖ తారతమ్యము -లుండును. జ్ఞాని యొక్క కర్యానుభవములు 

విషయ సక్తితా రాహత్యముగ నుండును. కౌన జ్ఞానికి యవి భావి సంసార 

బంధ హేతువులు కావు. అజ్ఞాని తన కర్మ ఫలములను విషయాస క్తతలతో 

అనుభవించుచుండును గాన, అట్టివి ఆజ్ఞునికి భావి బంధ హాతువులై సంసార 

మును పెంపొందించు చుండును. కావున జీవుడు వివేకియై తాను విధిగా నను 

భవింపవలసి యున్న (ప్రారబ్గకర్మ ఫలమును యనుభవించుట కేవల తన 
ప్రారబ్దకర్యఫల క్షయము కొరకే నను నిశ్చయముతో విషయానుభవ సుఖ 

దుఃఖములను సక్తుడుగాక యనుభవించు ముముక్షువు కాల్మక్రమమున తన 

అనుసంధానాదుల పటిమనుబట్టి ముక్తుడగును. కాని మేము జ్ఞానులము, 
(పారబ్దము ననుభవింప నవసరము లేదనిగాని, లేక తాను విషయాసక్తతా 

పూరితుడై యనుభవించు (కియానుభవములు వారినీ బంధింపజాలవని తలు 

చుట శుద్ద అవివేకమునూ, తనను తానే మోసగించుకొనుటయును అగును, 

కాన ముముకువై నవాడు తన (ప్రారబ్దకర్మఫల భోగములందు స్వప్నములో 

నై ననూ సకృతనొందక, తనకు తప్పకుండినట్టి ప్రారబ్దకర్మ ఫలములను యథా 

(పా_ప్తముగా నిర్లిప్తు డై భోగమునొందవలయును. ముముకు జిజ్ఞాసువునకు 

తాను చేయు కర్మఫలములనుండి తప్పించుకొనుటకు ఇది యొక్కటియే 
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యుపాయము. అట్టి వా రాచరించు కర్మలు చేయని కర్మలతో సమానమని 

గీతలలో :___ 

శ్లో॥ త్యక్త్వా కర్మఫలాసబ్గం నిత్య తృపో నిరా శ్రయః | 
క ర్మణ్యభి (పవృతో౬పి నై వకిజ్చిత్మరోతి సః ॥ 

అనగా కర్మలయం దభిమానమును ఫలాసక్తిని విడిచి వెనుక చెప్పిన జ్ఞానము 
చేత నిత్య తృప్పుడై 5 ఆగక్రయ రహితుడై. కరముల జేయుటకు (ప్రవర్తించి 

ననూ, వాడేమియ చేయనివాడే యగునని (శ్రీకృష్ణ భగవానులు తెలుపు 
చున్నారు, 

ఆత్మాంతఃకరణ ధర్మముల వెలక ణము షల 

ఈ అంతఃకరణ, ఆత్మధర్మములను గురించి లోగడ నిరూపణలతో 

వివరించియుంటిమి. కాని (పతి మానవునకున్నూ తన స్తూల శరీరములో 

యున్న యీ ఆత్మ, అంతఃకరణ ధర్మములను అన్యోన్య తాడాస్యాధ్యాస 

ముల వలననే సంసారము కలుగుచున్నందువలన యీ సంసార దుఃఖము 

నివ_ర్తించుటకుగాను మనలోయున్న యీ ఆత్మ, అంతఃకరణ ధర్మములను 

వేరువేరుగా వివేచనచేసి వాటియొక్క వై లక్యములను బాగుగా తెలుసుకొనిన 

యెడలగాని ముముకువునకు తనకు యిప్పుడు కలుగుచున్న అధ్యాసమును 

నివర్తింపజేసుకొని తన సత్యస్వరూపమును గుర్తించి అనుసంధానాద్యభ్యాన 
ములను చేయుటకు సుసాధ్యముగ నుండదు. గనుక వీటియొక్క విలక్షణ 

ధర్మములను యీ (కింధివిధమున గుర్తించవలసియున్నది. 

ఆత్మధర్మములు :_ఆత్మధర్మములని చెప్పుటయేకాని యివి జొపచారి 

కము. ఎలనన--ఆత్మధర్మరహితుడు అయినను బోధకొరకు  తెలుపబడు 
చున్నవి. ఈయన కేనల నత్యజ్ఞానానంత స్వరూపుడునూ, సచ్చిదానంద లక్ష 
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ణములను అస్సి, భాతి, (ప్రియత్వములతో. -(ప్రకాశించుచు' స్వశగీర_ సర్వాధి 

షానమైన, నిర్వికార, అఖండ, అద్వితీయ పరిపూర్ణ చై తన్యము_ధర్మ 

రహితుడు. 

అంతఃకరణ ధర్మములు.___అనృత , జడ, దుఃఖము. 

ఆత్మసత్యవ స్తువు.._.అంత కరణము కల్పితోపాధి. 

ఆత్మ అవినాశి అనగా నాశము లేనిది. అంతఃకరణము_వినాశి 

అనగా నశించునది, 

ఆత్మ సర్వాంతర్చహిర్వా ్యపక మైనది_అంత కరణము ఏక దేశి. 

ఆత్మ స్వ(ప్రకాశము___అంత కరణము పర|పకా శ్యము. అనగా 

ఆత్మచేత నే (పకాశింపబడునది. 

ఆత్మక ర ృత్వాదిరహితుడు_.._అంతఃకరణము కర్తృత్వాది ధర్మ 

ములు గలది. 

అత్మ నిర్వికారి అనగా వికార రహితుడు._అంత కరము సర్వవికార 

ములను పొందునది. 

ఆత్మ పరిపూర్ణ ము, అపరిచ్చిన్న మైనది అంతఃకరణము పరిచ్చిన్న 

మెనది. 

ఆత్మ కేవల సుఖస్వరూపుడు.__అంతఃక రణము జడము, దుఃఖ 

రూపము. — 

ఆత్మ అవస్థాత్రయా బాధిత మైనది అంతఃకరణము సుమ ప్తిదశలో. 

అజ్ఞానమందు లయమగుచున్న ది. 

ఆత్మనిత్యుడు-..-అంత కరణము అనిత్యమైనది. 

ఆత్మ సత్యపదార్లము.___అంత ౩కరము అసత్యమెన కల్పితపదార్లము.. 



ఆత్మాంతఃకరణ. ధర్మముల వై లక్యణ్యము 279 

ఆత్మ జనన మరణ రహితుడు.___అంత కరణము జనన మరణ ధర్మ 

ములు గలది. 

ఆత్మషడ్భావవికారరహితుడు.___అంత కరణము షడ్చావ వికారము 

లను పొందునది. 

ఆత్మ ఏకము, పరిపూర్ణ ము, అపరిచ్చిన్నము_అంత ఃకరణములు 

అనేకములు, భిన్న భిన్న పరిచ్చిన్న కల్పితములు. 

ఆత్మ అధిష్టానము, సిద్ధము... అంతఃకరణము అధ్యసము, కల్సి 

తము. 

ఆత్మ అచలుడు.___అంత$కరణము గమనాగమనములు కలది, 

ఆత్మనిర్వి శేషము అంతఃకరణము సవి శేషము. 

ఆత్మ అద్వితీయము.._అంత కరణము సద్వితీయము అనగా అనేక 

ములు. 

ఆత్మ అఖండము----అంత కరణము భిన్నభఖిన్న పరిచ్చేదములుకలది. 

ఆత్మ ధర్మరహితుడు.._ అంతఃకరణము సుఖదుఃఖ క_ర్తృత్వాది 

గమనాగమన ధర్మములు గలది. 

ఆత్మ (తివిధభేద రహితము___అంతఃకరణము సర్వఖిద ధర్మములు 

గలది. 

ఆత్మ నిష్కళంకుడు..._పుణ్య పాపములు అంతఃకరణ ధర్మములే 

కాని ఆత్మవి కావు. 

ఆత్మ నిరవయవి, న్నిష్కియుడు-__సర్వకియలను చేయునది యీ 
కల్పితాంత:ఃకరణ యుపాధియే. 

ఇచ్చట యొక చిన్న సందేహమున కవకాశమున్నది. అది యేది 

యన సర్వ(క్రియలను యీ సూలదేహముచేతనే నిర్వ రింపబడుచున్నవి. అటి 
-. - థ్, " జాని క 
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తరి యో (క్రియా దికములన్నియు అంత౭కరణ.. ధర్మము: లనుకొనుట యెట్ల్ట ని 

శంకించవచ్చును. కాని యీ చేయబోవు వివేచనవలన అట్ట సందేహము నకం 

అవకాశము కలుగుటకు వీలులేదు. ఎట్టి న స్టూలచేహము. కేవల జడము. 

దీనికి జ్ఞానమనునదియే లేదు. దీని సారథ్యమంతయును: 

జరు వబిడుచున్నది. అంత ౩కరము నేది తలంచి కోరిన 

౨ సాధించి, (క్రియలను నిర్వర్తి రించుచుండుటయే. యీస్టూతో 

ని వేరుకాదు. ఈ స్థూలశరీరము అంతక రము 

క ఆయినను యీ అంతకరణోపాధులు స్థూల శరీరమూ 

లాగున కేవల జడముగాక చిత్ జడముల సంమి(శితమై యున్నది. ఈ స్తూల 

దేహమునకు కలుగుచు చున్న సమస్త సుఖదుఃఖధర్మములు అంతఈకరలణము 

చేతనే ((హాంపబడుచున్న విగాని స్టూలదెహముచే గాదు. కాన యీ సులు 

దుఃఖములు బాహ్యముగా యీ స్టూలదేహముచే పొందబడుచున్న నూ యిక 

యనుభవములన్నియు అంతఃకరణ ధర్మములనుగా నే తెలిసికొనవలయును. 

అంతఃకరణము లేనియెడల యా స్థూల శరీరమును దహనము చేసిననూ 

దానికో తెలియదు. అనగా అట్ట తెలివి డానికి లేదు. ఇది యంతయునూ 

అంత ఃకరణముగనరే యున్న దిగాని యా స్టూలదేహమునకు క కలుగుచున్న సులు 
దుఃఖములు అంళతఃకరణ ధర్మములే యని గ్రహించవలయును. కావున 

ముముక్షువె : యో జనన మరణాదులు, కుత్పిపాసాదులు, [కియా 
కర్హృత్వాదులు, సుఖ దుఃథానుభవములు, పుణ్య పాపఫల కర రృృత్వ భో క కోత 
్వ్వములు యివి యన్నియు తనలో కల్పితముగా నున్న అంతఃకరణ ధరశై. 
ములే యనిన్నీ తన సత్యస్వరూపము "కేవల ఆత్మయే యనిన్నీ కావున యి 
ధర్మములు తనకు సంబంధించినవి కావనిన్నీ. అయిననూ తన ఆనాది అవిదాకా 
కామ 5ర్ములచె (భాంతుడై యింతవరకునూ, తన కల్పిత అన్యోన్యాధ్యాసతో 
సిన కర్మఫలముగా యిట్టి అంతఃకరణ తాదాప్యాధ్యాస, కేవల సత్ర 

నతన  వలగినవస్ని యిప్పుడు అట్టి కాదావ్యమును తన 
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ములు బాధింపజాలవనిన్నీ అయిననూ యిప్పుడు తను (ప్రారబ్ధకర్మఫలబద్దుడె 
యున్నందున వీటిని అన్యధర్మములుగా తెలుసుకొని స క్రతాభిమానరహితుడై 
జీనయా[తను గడపుచు తన స్వస్వరూపమును సర్వదా అనుసంధానము చేయ 
చుండుటయే ముముకు కర్తవ్యమై యున్నది. ఇదియే మోక్షసాధనమునకు 
సాకొన్మార్గమై యున్నది. 

రాజ దద 

ఈ (బహ్మ విద్యకు రాజ విద్యయనికూడ వ్యవహారముకలదు. దీనిని 
గీతలలో (శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ. 

లో రాజవిద్యా రాజగుహ్యాం పవ్నితమిద ముత్తమమ్ । 

(పత్యకొవగమం ధర్మ్య్యం సుసుఖం కర్తు మవ్యయమ్ ॥ 

అనగా ఈ జ్ఞానము విద్యలలో (శ్రేష్టము, రహస్యములలో అతి 
రహస్యము. మిక్కిలి పవిత్రమైనది. (ప్రత్యక్షగోచరమగు ధర్మ మార్గము. 
నాశములేనిది, ఖర్చులేనిది, సుఖకరము అనిచెప్పుచున్నారు. ఇదిగాక 
“అవాప్య మాం నివ ర్త నె, మృత్యు సంసారవ రృశ్చిని" అనగా జ్ఞానస్వరూపు 

డనై న నన్ను సొందనివారు మృత్యువుతో గూడిన సంసార "మార్షమునే 
మరల చేరుదురు. అనిన్నీ చెప్పుచున్నారు. ఇదిగాక 

ల్లో! మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్య క్ర మూరినా। 

మత్స్థాని సర్వ భూతాని నచాహం లేష వస్థితః hn 

నచమక్ స్థాని భూతాని పళ్యమే యోగ మెశ్వరమ్ । 
భూత భృన్నచ భూతన్గో మమాత్మా భూతభావనః ॥ 

యథాకాళ స్టితోనిత్యం వాయుస్సర్వ(తగో మహాన్ । 

తథా సర్వాణి భూతాని మత్ స్థానీ త్యుపధారయ ॥ 
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అనగా ఈ జగ _త్తంతయు దృష్టి గోచరముకాని నామూర్తిచే 

వ్యాప్తమెైయున్నది. సర్వ భూతములు నాయందున్నవిగాని, నేను మాత్రము 

వాటిలో లేను. ఆభూతములు నాయందుండి కూడ నాయందు లేవు. ఇట్ట విల 

క్షణమైన శక్తిని _గ్రహించుము. ఇదియెట్లనగా ఆకాశమందలి వాయువు 

సర్వత్ర వ్యాపించి యున్నను ఆకాశమునకు ఏవిధమైన వికారము లేనట్లు ఈ 

భూతములు నాయందున్నను వాటి మూలమున వికార మెద్దియు నాయందు 

లేదని నిశ్చయించుకొనుము అనియు భగవంతుడే భావించవలసిన తనస్వరూ 
పమును చెప్పియున్నారు గాన మహాకాళశమంతటను నిత్యము సంచరించు 

వాయువు ఎట్లు ఆకాశమందుండునో అపై సర్వభూతములు . నాయందున్నవని 

తనవా_స్తవస్వరూపమెన జ్ఞాన మునకున్నూ, జడస్వరూపమైన జగ త్తునకున్నూ 

గలసంబంధ మిట్టిదని ఈ లాగున తెలుసుకొనవలయును. మహాకా శమునందు 

సర్వదా వ్యాపించి వాయువు ఉండినను సంబంధమును పొందని యట్లు సర్వ 

వ్యాపక జ్ఞానస్వరూడై న ఆత్మయందు యీ [(ప్రపంచమంతయూ ఎవిధములో 

కూడ సంబంధపడక అసంగముగాయుండి వనలకు ఈ సర్వదృ శరము 

అధ్య _స్తమై కనబడుచున్నది. గాన జ్ఞాన, జగత్తులకు ఎట్టి సంబంధములేదు. 

అధిష్టానము తెలియక పోవుటచే అది జగత్తుగా భాసించుచున్నది గాని వాస్త 
చాలట 

వముగా వేరు జగ క్తులేదు. వాస్తవముగా నున్నది ఇది అను సన్మాత టోధక 
కబ్రముచె తెలియబడుచున్న బహ్మయొక్కటియేగాని రెండవదిలేదు. 

ఇట్టి జ్ఞానమును రాజవంశ పరంపరగా వచ్చుటచేతను, విద్యలలో కెల్ల 

శేష్టమైన విద్యయగుటచేతను, రెండువిధములుగా రాజవిద్యయని చెప్ప 

వచ్చును. గనుకనే ఈ ఉత్కృషమెన విద్యను అర్హునునితో నీవు నాకు సఖు 
రు జ 

డవు, భక్తుడవు గనుక ఈ ఉ_త్తమవిద్యను తెలిపితినని (శ్రీకృష్ణ భగవానుడు_ 

శో॥ _భక్తోసిమె సకాచేతి రహస్యం హేక్ దు తమమ్ |. 
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అని చెప్పియున్నాడు. గాన ఇట్టి రాజవిద్యను ముక్కుమూసికొని అడవులలో 

నున్నవారెకాక అర్హత సంపాదించుకొని (వారబ్రకర్మమును అనుభవించు వ్యవ 

హోరులుగూడ అభ్యసింత్రీ _పత్యక్ష లాభమును అవశ్యముగా పొందవచ్చునని 

తెలియుచున్నది.కాని ఇట్టి (దిహ్మవిద్య మనకెందుకని తలచుటగాని, మనము 

సాధించగలమా యనిగాని తలచుట దౌర్భల్యముగాని మరేమియూ కాదు. 

పురాణేతిహానములలో ఎచట చూచినను ఇట్టి విద్య సర్వరాజ్యభారము కలిగి 

లౌకిక ప్రజ్ఞావంతులయిన రాజులచేత నంపాదింపబడినదిగా తెలియుచున్నది. 

గాన ఎట్టి సంసారికై నను, ఎంత లౌకిక పరిపాలనావశ్యకతయున్న జీవుల 

కైనను ఇట్ట విద్యను సంపాదించుట, దాని వా సవసుఖము ననుభవించుట, 

యసంభవము కాదు, కాని (శుతివాక్యమందు (పామాణ్యబుద్దినుంచి, అనుషూ 

నాదులచేతను, సాధు సంగమ సచ్చాస్ర పరిశీలన సంపాదించి, కొంతవర 

కైనను యమనియమాదులతో చిత్త వికేషమును తగ్గించుకొని యీ విద్యా 

ప్రాప్తి ప్రయత్నమును చేయవలయును. కొంతవరకై నను చిత్తవిక్షేపాదు 

లను తగ్గించుకొననివారికి అట్టి విద్యాభ్యాసము 'క్తే శకరముగాని, చిత్త మును 

స్వాధీనము జేసికొని శమదమాదులను పొందినవారలకు ఈ విద్యకన్న 

సులభమైన ఉపాయములేదని బృహస్పతి తన కుమారుడై న కచునకు___ 

శ్లో॥ అపి పుష్పావదళనా దపి లోచనమీలనాత్ । 

సుకరోఒహంకృతేస్త్యాగో నక్తే శోఒద్యమనాగపి ॥ 

అనగా పుష్పములను కోయుటకం అను, కన్ను మూయుటకం"టెను, అహం 
కారమును విడచుట సులభము. ఇందు కొంచెమైనను కష్టములేదు. అని చెప్పి 

యున్నాడు. | 

శో ఏకమాద్యంత రహితం చిన్మాత్రమమలం తతమ్ | 

భాద స్యతితరామచ్చం విద్య శేసర్వవేదనమ్ ॥ 

శో; తదేవభావయన్ సాధు శాంత స్తిస్టగతవ్యధః। 

. మిథ్యారూపో హ్యహంభావో లీయతే త _త్వ్వభావనాత్ ॥ 
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మజశీయు ఆద్యంతరహిత మై, వక మై, చిన్మాాత మై, ఆకసముకం పెను స్వచ్చ 

మైన యాత్మవ స్తువు కలదు. దానినే భావించుచు సర్వవ్యధలను వదలి 

పెట్టుము. ఈలాగున త త్వచింతన చేయుటవలన హీభ్యారూపంబగు అహం 

కారము లయమగును అనిన్నీ చెప్పెను. ఇది యంతయు మనము ఇంత 

వరకు చేసిన వివేచనమునే బలపరచుచున్నదని (గహించవచ్చును. 

శో) అయంసో=హమితి వ్యర్థం (పత్యయంత్యజప్పుతక 1. 
గా 

తుచ్చం పరిమితాకారం దిక్కాల వివశీకృతమ్ ॥ 

తుచ్చము పరిమికాకారమును, దేశకాలవ స్తువరిచ్చిన్నము నగు ఈ యహం 
కారమును నేనని భావింపకుమనియు చెప్పి యున్నాడు. 

ళో బుద్దిపూర్వం విచార్యేదం యథావస్త ఇవలోకనాత్ 1 

సతాసామాన్య బోధోయ సృమోక్షశ్చేదన_న్లకః 1] 

ఈ జగమును (శుతియు క్ర్యనుభవములచేత నాలోచించి (విచారించి) పర 
మార్గమును నిశృయించుటవలన బుద్దిపూర్వకముగా స త్రామాాతమందు (జ్ఞాన 

మందు) పర్యవసాన మొంది బోధకల్లినేని అది పునరావృ తి రహితమగు 

మోక్షమగుచున్నదని వసిష్టభగవానులు చెప్పియున్నారు. 

ళో విచార్యా రె స్సహాలోక్య శాసాణ్యధ్యాత్మభావనాక్ | 

స తాసామాన్య నిష్టత్వం య_త్తదృహ్మపరం విదుః ॥ 

ఆనగా అధ్యాత్మ శాస్త్రములను గురు ముఖంబునజదివి విచారించి ఆత్మత క్త 
మును చిత్తమునం దనుసంధానముజేయగా సత్రామాతంబున నునికి యేది" 
గలదో అదియే పర(బ్రహ్మంబుగా నెరుంగుము, అనియు చెప్పుచున్నారు. గాన 
ముముక్షువై న జిజ్ఞాసువునకు ఫలప్రా ప్రి అ నొందుటకు స్వవిచార స్వస్వరూ 
పానుసంధానములుకప్ప వేరుదారి కనబడుటలేదు. జీవుడు దీనివల్ల నే 
రిమ్భుతుత గుచు గాని ఆన్యము వల్ల గాడు. ఐనను సామాన్యముగా ఒక సంళ 
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యము కలుగును. ఎంతటి మహనీయులనై ననూ మనము మరణ రహితు 

. అనగా చూచుటలేదే ! అవతార పురుమలుగూడ మరణించుచున్నారే ! గాన 
ఈ యమృతత్వ మెవరికి? ఇది యెట్లిది ? అను శంక యున్నది. సాధారణ 

ముగా మరణళబ్దమున కర్ణము ఈ పాంచభౌతిక దేహపాతమే యగుచున్నది. 
గాని యిట్లు జ్ఞాని విషయమున కాదు. శరీరము పరిణామరూపము. పరిణా 
మము గల వస్తువు ఎప్పుడయినను నశించవలసినదే. కాని యీ అమృతత్వ 
మును పొందువాడు ఇట్టి ఏకార పరిణామములు గలవాడుకాడు. తన సత్వ 

స్వరూపమును (గహించినవాడుగాన తోను నిర్వికారుడు. అనగా వికార రహి 

తుడు. ఇట్టివాడు లోగడ అవిద్యా (పభావముచే వివిధ వికారములు గలవాడై 

జన్మ పరంప రగా ఉపాధులను (గహించుచున్నవాడై ననూ ఇప్పుడు విద్వాం 

సుడు అనగా జ్ఞాని. ఇట్టి వానికి వికారముగల ఉపాధి (గ్రహణమే మరణము. 
ఇప్పుడు తను సరిపూర్ణుడని తన స్వరూపమును ెలిసికొనినవాడుగావున 

యింక పరిచ్చిన్నమైన ఉపాధి [గహణ మసంభవము. ఇట్లు తిరిగి పునరా 

వృత్తి గలుగకుండుటయే అమృతత్యముగాని పాంచభౌతిక శరీర నాశము 

యిట్టి విద్వాంసునకు మరణము కాజాలదు. ముందునూ యిట్టి వికారముగల 

పరిచ్చిన్నోపాధులతో గూడిన జన్మకు అవకాశముండదు. ఈ జనన మరణ 
ములు జీవుడు (గ్రహించిన పరిచ్చిన్నత్వ (భ్రాంతి జ్ఞానములచే కలుగుచున్నవి. 
ఇచ్చట విద్వాంసు డనగా ఇట్ట (భాంతి జాన నివర్హకమును సంపాదించిన 

(బిహ్మాజ్ఞాని శ్రుతి “బహ్మా విదృహ్మైవభవతి” అని తెలుపుచున్నారు. 

గనుక ఇట్టి మహనీయునకు జన్మరాహిత్యమే అమృతత్వముగాని 
పాంచభౌతిక శరీర నాశము మరణము కాదని (గహించవలెను. ఈ అభి 
(పాయమునే “అ(త[బహ్మసమచ్న తే” అని శ్రుతి చెప్పుచున్నది. అనగా 

అజ్ఞాలవలె విద్వాంసునికి [ప్రాణాదుల ఉత్కాంతి రూపమెన మరణములేదు చో యా 

అని భావము, 
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ఎవరు తమయొక్క హృదయగుహయందున్న ఆత్మను విడచి యితర 

దేవతలను నేవించుచున్నారో వారలు చేతిలోనున్న వాస స్తవమణేని విడిచిపె 

యితరమగు కృ(త్రిమరత్నమునకు|పయత్నము చేయునట్టి ME 

శో సంత్యజ్య హృద్దు హేశానాం దేవమన్యం (పయాంతియే 1 
౧ 

శ్రే రత్న మభివాంఛతి త్య కా హ స్తస్స్లకౌ స్తుభమ్ 11 
ల 

అనగా అల్బ బుద్దిగల ఎవడు పదార్థములకు ఆద్యంతములయందు దుఃఖ, 

నినారతలను ఎరిగియు అనగా అనుభవించుచునూ మరల వానియందు 

ఆస క్తిని చెందుచున్నాడో అట్టివాడు మానవుడుగాక గర్జ్హభ సమానుడే 

యగును అనియుకూడ : 

థో బుద్వాఒప్యాద్యంత వె రస్యం యః వడారేమ దుర్మతిః 1 
య నో ఎ ణో 

బధ్నాతి భావనాం భూయో నరోనాసౌ స గర్లభః ॥ 

వశిష్ట భగవానులు తెలుపుచున్నారు. కాన విద్వాంసుడు యీ ఐశ్వర్యంబులును, 
భోగంబులును, న్నేహితులును, బాంధవులును, సత్పురుఘలును, అందరునూ 

సశించుపోవువారలే యగుదురు, గాన అట్టితరి యీ లోకమునందు అభిమా 

నించుట అవివేకమేగదా ! ఎంతకాలమైనను గడిచిన దివార్మాత్రులే గడచుచు, 

చేసినపనియే చేయుచు, సుఖస్యానంతరము దుఃఖమును, దుఃఖస్యానంతరము 

కించిత్సుసుఖమును పొందువారలగుచు కాలక్షేపము చేయుటకన్న మరేమియు 

జీవితమునం చెక్కుడు కనబడుటలేదుగదా. అయినను వారివారియొక్క 

అనాది అవిద్యా కామకర్మల ఫలభో క్రృత్వమునకుగాను కల్పితాంతఃకరణ 

స్టితుల్లై యా సంసారమును చర్వితచర్వణముగ సనుభవించుచున్నారు. 

ఇదియే అనాద్యజ్ఞానముగ యీ సంసారం బను వృక్షమునకు మనస్సు (ప్రధాన 
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మూలముగా నున్నది. దీనిని యెండగట్టినకాని వృక్షము నశించదు. అట్ట 

మనస్సు సంకల్పరూపమేకావున ఆ సంకల్పములను ఉపశమింపజేయుటచేత నే 

యీ అపార సంసారమును దాటుట కుపాయమేగాని వేరొండేదియును లేదని 

ముముక్షువు నిశ్చయించుకొని [ప్రయత్నము చేయుచుండవలెను. మూడఢుడు 

నిన్నచేసిన పనినే ఎంతయనుచితమైన దయిననూ మరల మరల జేయుచూ 

లజ్జపడడు. ఏ వేకియైనవాడు మూఢునివలె అట్టిపని చేలచేయవలయును. 

విద్వాంసుడు నిత్యానిత్యవివేకమును సంపాదించి యీ సంసారసా గరమును 

దాటు యత్నము చేయవలయును. ఇట్టి వారిలో పూర్వమున భగీరథుండను 

యొక మునిపుంగవుండు ఒకానొకప్పుడు సంసారమువలన భయము చెందిన 

వా డై _తితలుడను గురువు నొద్దకుబోయి ఏకాంతంబున తన గురువును జర, 

మరణము, మోహము, అను నీ మొదలగు భయంకరములై న సమస్త దుఃఖ 

ములకూనూ నాశము యెట్లు కలుగును యని అడుగగా,గురువై న (తితలుండు 

యి టైనియె. 

శో చిరసామ్యాత్మనో వైన నిర్విభాగ విలాసినా | 

రాజన్ జ్లైయావబో ధేన పూర్టేన భరితాత్మనా ॥ 

ల క్షీయం తే సర్వదుఃథాని (తుట్యంతి (గంధయో౬భిత; | 

సంశయా విలయం యాంతి సర్వకర్యాణిీ చానమ ॥ 

అనగా సర్వగతంబగు నాకారంబు గలదియు, నిర్విశేషంబుగా (పకాశించు 

చున్నదియు, సర్వవ్యా ప్తంబును, అఖండంబును, నగు పరతత్వముయొక్క_ 
సాక్షొత్మా-రముచే సర్వదుఃఖములు నశించుచున్నవి, అహంకారాదులు విడి 

పోవుచున్నవి. సర్వకర్మలునూ విలయమొందుచున్నవి. అని అట్టి పరతత్వ 

'మెటిది యనగా జ్ఞానస్వరూపుండును, నిత్యుండును, సర్వగతుండును, వృద్ది 

క్షయరహితుండునగు ఆత్మయే తెలుసుకొనవలసినదనుపరతత్వము. ఇంకను: 

నఖ చిన్మాతం సర్వగం శాంతమ సి నిర్మల మచ్యుతం ।. 
య ధా నః 

దేహాది నేతరత్కించిదితి' వేద్మి మునీశ్వర ॥ 
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క్లో॥ కింత్వ(త్ర (ప్రతిప త్తిర్మేసుటతామేతి నృప్రభో | 
ఏతావన్మాత సంవిత్తిః స్యామహం సర్వదా కథమ్ ॥. _... 

చిన్మాతంబును, సర్వగతంబును, శాంతంబును, నిర్మలంబునగు 

(బ్రహ్మంబే కలదు. ఇతరమగు దేహాదిపదార్హములు కొంచమైననూ లేవని 
నేనెరుంగుదును. కాని యీ అర్హమునందు నాదుచి_త్తము నిలకడపొందుట 

లేదు. నేనెప్పుడే విధంబున చిన్మాతమును అనుసంధానము చేయజాలుదునో 

అట్ట విధంబు తెలుపమనిన (తితలుండను గురువు యిట్లనియె ఫు జ్ఞానముచెత 

చిత్తము హృదయాకాశమునందు స్వరూపనిష్టను పొందెనేని అపుడు జీవుడు 
సర్వాత్మకమగు (బహ్మరూపుండై మరల జన్మింపనేరడు. అనగా తిరిగి జీవ 

భావమును పొందడనుట. ఇట్టి జ్లానసాధనము యెట్టిది అనిన 

లో అసక్తి రనభిష్వంగః పుతదారగృహాడిషు | 

నిత్యంచ సమచి త్తత్వ మిషానిషోపస త్రిషు ॥ 
— ర oa) అలో 

రొ ఆత్మనోఒనన్యయోగేన తద్యావనమనారతం | 

వివిక్తదేశ నేవిత్వ మరతిర్ణన సంసది ॥ 

శో అధ్యాత్మజ్ఞాన నిష్టత్వం త_త్త్వజ్ఞానార్థ దర్శనం । 

ఎతజానమితి (పో కమజానం స్యాదితోఒన్యథా॥ 
దు కరా 

శ్లో రాగద్వేషక్షయకరం సంసారవ్యాధి భేషజం । 

అహంకారోపశాంతౌ త్మదాజన్ జ్ఞానమవాప్యతే I 

అనగా_భో గములయందు నాసకియు, పుత్రదారాదులయందు మమ 

తారాహిత్యంబును, యిష్టానిష్ట (పా వ్రలయందు హర్షవిషాదంబులు నొంద 

కుండుటయు, అభేదభావనచేత యెపుడును ఆత్మానుసంధానంబును, విజన్నపదేశ 

వాసంబును, జనసంఘవాసంబునందసంతోషంబును, ఆత్మజ్ఞాన తత్పరత్వం 

బును, తత్వజ్ఞాన ప్రయోజనానుసంధానంబును, క్షానసాధనంబు లగుటచే 
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జ్ఞానంబని చెప్పబడుచున్నది. ఇందుకు వ్యతిరిక్తమగు విషయాసక్తతలు 

సంసారమునకు హేతువగుట వలన అజ్ఞానమని చెప్పబడుచున్నది. దెహాదుల 

యందు అహంభావము శాంతింపగా, రాగద్వేషముల నశింపజయునదియు, 

సంసారరోగంబున కౌషధంబై నదియు నగు జ్ఞానము కలుగుచున్నది. అని 
చెప్పిన మీదట భగీరథుండు, చిరకాలమునుండి యీ శరీరమందు వృక్షము 

వలెనున్న యీ అహంకారమెట్లు విడిపోవునో తెలుపమని యడుగగా (తిత 

లుండిట్లనియె వా 

థో, పొరుషేణ (ప్రయత్నేన త్వ రా థోగొఘ భావనాం | 
(సవ, 0 

గత్వా విక సితాం సత్తా మహాంకారలయం (వజెక్ J 

ల్లో యం (తాణాం పంజరం యావద్బగ్నం లజ్తాదినాఒఖిలం | 

అకించనత్వ శే షేణ స్సుటా తావదహంకృతిః Il 

రో సర్వమేతద్దియాత్య కా యది తిషసి నిశ్చలః | 
గా ధి ధు © 

తదహంకార విలయే స్వమెవ పరమం పదమ్ ॥ 

వాసనాక్ష్రయహెతువగు త_త్హ్వజ్ఞానము, సమాధ్యభ్యాసము, మొదలగు పురుష 

(ప్రయత్నముచ విషయవాసనము విడిచి పరిపూర్ధమగు స్మదూపము నాశ 

యించి అహంకారలయమును సాధింపవలయును. లజ్జ, దయ, శంక, 

యిచ్చ, జుగుప్స, కులము, శీలము, జాతి, నను నెనిమిది పాశములచే నిర్మిత 

మెన యీ శరీరమను యం్యతపంజరము స్వస్వరూపముకం టె వేరేదియును 

కాదనుభావనచే ఖేదింపగా అహంకారములయ మొందును. బుద్ధిచేత కులాభి 

మానాదుల నన్నిటిని విడిచి నిశ్చలంబుగ నుండిన అహంకారము విలయం 

బగును. అంత పర(బహ్మాంబు సీ వగుదువు, అను మొదలగు వచనములను 

తెలిపియుండెను. ఇటుల తెలుసుకొని ఆ రాజన్యుడు కొద్ది కాలముననే సక 
లేషణంబులును విడచి అధికంబగు శాంతిచేత నాత్మ్యయందు విశాంతి నొందిన 

వాడాయెను. తదుపరి యిట్లు చింతించిన వాడాయెను. ఈ దేహము ధరించిన 
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నేమి, విడిచిన నేమి. ఇది యుండినటుల యుండుగాక, అని నిశ్చయించి 

సుఖహేతువును గూర్చి సంతోషమును గాని, దుఃఖహేతువును గూర్చి దుఃఖ 

మును గాని పొందక ధన, అశ్వాదివై భవంబులను, తన యై షశ్వర్యంబులను 

తృణములుగా దలంచెను, 

జివ|బ హై క్యానునాంధానము 

బీవబ హ్మైక్యానుసం ధానము అనగా జీవుడు నేను (బహ్మానే యని 

తెలిసికొని స్వానుభవమును పొందుటకు తత్స్యరూపమును పలుమారు నిరంత 

రము తానుగనే అనుకొనుచుండుబ. ఈ విషయమై లోగడ (గంథములో 

అచటచట సందర్భానునారముగా నిరూపింపబడిననూ ఈ జీవ్నబ హ్మైక్యాను 

సంధానమనునది సర్వ వేదాంతసారము గనుక “*పథ్యంళతవిధంకృళత్వా” యను 

న్యాయముచే పునరుక్తిదోషమును పాటించక _ జీవమననదారుఢ్యసిద్ధికిగాను 

తిరిగి యిచట విపులముగా నిరూపించుచున్నాడను. ఇచట ఐక్యమనగా 

వాస్తవమున తాను అయిన శోధితజీవుడునూ, (బహ్మయునూ నొక్క-టియే 

యని తెలిసికొని యనుభవమును పొందుట. ళోధితజీవుడన్ననూ, (బహ్యా 

యన్ననూ ఒక్కటియే. కాని ఈ జీవుడే అనాది అవిద్యా భాంతి కలిగినవాని 

వలె మాయా(ప్రభావముచే కనపడుచూ లోకానుభవములను పొందుచున్నట్లు 
కనబడుచున్నాడు. ఇట్టి అనాదిభాంతి నివ_ర్హకమునకుగాను జీవునికి తన 

సత్యస్వరూపమును నిరంతరానుసంధానము చేయుట ఆవశ్యకమగుచున్నది. 

కాన జీవునికి తాను అనాది(భాంతిచే మరచిన తన సత్యస్వరూపమును మహో 

వాక్యములు బోధించుచున్నవి. కాని జీవుడు మహావాక్య శవణమును గురు 

ముఖతః చేసిననూ, జిజ్ఞాసువునకు అట్ల తన సత్యస్వరూపము వెంటనే తెలి 

యుటలేదు. ఏలనన ఈ అవిద్యా(భాంతియను దృశ్యసంసారము జీవుని 
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అనాదిగా నాశయించుకొని దీర్హవ్యాధి లాగున యున్నది. సంసార మనగా 

సం సరణం, సంసారః అనగా దృళ్యమందు సక్తతకలిగియుండుట సంసా 

రము. ఈ స్వశరీర సర్వదృశ్యమును వాస్తవమని నమ్మి దానియందు స క్షత 

పొందుశే సంసారము. “(ప్రయత్నేనాపి సంసార మహారోగో నళామ్యతి” 

అని (శీ వశిష్ట భగవానులుగూడ ఈ సంసారము జీవునికి మహారోగమువంటిడి 

అది తెలుపుచున్నారు. దిర్హరోగము బహుకాలము కఠినచికిత్స చేసినగాని 

తగ్గదను విషయము అందరకును తెలిసినదే. ఇస్తై ఈ సంసారమహిదీ న్ 

రోగమును ఆత్యంతికముగా అనగా మరల కలుగకుండ నివ ర్రించుటకు ముము 

తువు మహావాక్య శ్రవణము చేసిననూ, దానిని బహుకాలము మనన, నిది 

ధ్యసన సాధనములచే నిరంతరము అభ్యసించినగాని (భాంతి నివర్తకమై తన 

సత్యస్వరూవానుభవము కలుగదు. ఇటి జీవబహ్మెక్యానుసంధానమునే 
రు యా 

(శ్రీ వశిష్టభగవానులు  మహౌషధమని “దీర సంసార రోగస్య విచారోహి 

మహౌకుధమ్'” అని తెలుపుచున్నారు. ఇచట విచార మనగా జీవుని సత్యస్వ 

రూపానుసంధాన విచారమే, జీవునకు తీన సత్యస్వరూపానుభవము కలిగిన 
గాని నేను అను తానుయును, సర్వాధిషానమెన (బహ్మయున్యూ ఒక్కటియే 

© ర్లు 

యని తెలియదు. అనగా అట్టి జ్ఞానము కలుగదు. ఇందుకుగాను జీవుడు 

సాధన చతుష్టయ సంపాదనానంతరము గురుముఖతః మహావాక్య శవణము 

చేసి *సోఒహం” (సః, అహం) అనగా ఆయసయే చేను అని ఉపనిషద్వా 

కరము తెలియజేయు అర్ధమును బాగుగ (గ్రహించి “అహం(బహ్మాస్మి" అని 

నిరంతరానుసంధానముచేయుట జీవ బ హ్మైవ్యజానమునకు సాధనమె యావ 
గా జ ర 

శ్యకమగుచున్నది. “సెరెండు వాక్యములకున్నూ దాదాపు అర్హ మొక్క-టియె, 

ముముక్షువై నవాడు అట్లి అరమును బాగుగ ఈ [కింది విమర్శచ (గ్రహించి 
ర్త రు ఖు 

అనుసంధానాదులను అభ్యసించిన శి ఘఫలదాయకమగును గాన విచారణ 

మావశళ్యకము” సోఒహం, "(సః, అహమ్) అనిన ఆయనయే నేను అని 
వాక్యము తెలుపుచున్నది. ఇచట సః అను ఆయన ఎవరు? అహం నేను 

అనునది ఎవరు? అని బాగుగ తెలిసికొనినగాని “సోయం వ్్ణుడ ౮ 3కి 
కి యె 

అలం 
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అనువాక్యమునందు ఆవిష్ణుద త్తుడె ఈ విస్ణుదత్తుడు అని (గ్రహీింపబడునట్టు 

తెలియదు. బహుకాలముకింద చూచిన విఘ్ణుదత్తుని స్వరూసలక్షణములను 

బాగుగ జై ప్పికి తెచ్చుకొని ఇప్పుడు కనుబడుచున్న ఏిష్ణుద తుని స్వరూపలక్ష 

ణములతో సరిపోల్చుకొనినగదా, ఆ విష్ణుదత్తుడే ఈ విష్ణుదళత్తుడు, అనగా 

ఆ విస్ణుదత్తుడును, ఈ వష్ణుదత్తుడునూ ఒక్క డేయని గ్రహించుటకు సాధ్య 

మగును. కాని బాగుగ స్వరూపలక్షణములను జ్ఞపికి తెచ్చుకొనని యడల 

లేక జ్ఞ ప్రికిరాని యడల ఇద్దరునూ ఒక్కడ యనిగ్రహించ సాధ్యముగాదు. 

అ ట్ర యిచట డవుడు మరచిన తస సత్యస్వరూపమును శాస్రబొధవలన 

భాగత్యాగలక్షణములచె (గహించినగాని తన సత్యస్వరూపమును, _బహ్మస్వ 

రూపమునూ, యొక్కటియేగాని భిన్నముకాదని తెలిసికొన వీలుకలుగదు, 

ఇచట అనగా ఈ దాక్యమునందు విషయుడు విష్ణుద త్తుడు గనుక ఇట్టి స్వరూప 

జానము విషుద త్తుని యందావళ్యకమగుచున్నది. ఇప మహావాక్యబోధ 
ణా ౯5 — గా 

యందు విషయుడు వా _స్తవమున _బహ్మయైన జీవుడి గనుక అట్టి జ్ఞానము 
తనయందే అహం నేను యను (ప్రతీతియందు యావళ్యకమగుచున్నది. వాస్త 

వమున నేను అను అహం, నూ (బహ్మయునూ ఒక్కడే గనుక జీవునికి, 

తన వాస్తవ స్వరూసజ్ఞానము, ఆ (బహ్మయునూ, నేనున్నూ ఒక్కటియే 

యని జ్ఞప్తి నిచ్చి అభ్యాసపాటవమునుబట్ట అనుభవమును కలుగజయును, 

ఇదియే జీవబహ్మెక్యజానవ ఎప : ప్పుడు జీ ఇదియె జివ(బ హా జ్ఞ నము. (బ్రహ్మజ్ఞాన మనగా ఇప్పుడు జవుడు మరచి 

యున్న తన సత్యస్వరూపమును జ్ఞపికి తెచ్చుకొని తాను అను నేను 

[బహ్మయె అని (గహించుట, కాన వా_స్తవమున జీవుడు తాను (బహ్మగనె 

యుండి తన అనాది అవిద్యచే (భ్రాంతుడై న డవుడు తన సత్యస్వరూపమును 

జ్ఞప్తికి తెచ్చి జీవ(భ్రాంతిని నివర్తింపచయుటకే (శుతిమాత మహావాక్య 
చ ్రి a - శ అ స్ట 

జోధతో జీవనికి (ద హ్రైక్యమును తెలుపుచున్నది, ఇట్ట నోధతో తత్త్వ 

మస్యాది మహావాక్యములు జీవునికి ఆ ,బహ్మ నీవే అనిన్నీ, నేను _బహ్మనై 

యున్నాననిన్నీ, మొదలుగాగల అర్హమును టోధించుచున్నది. జీవుడు తాను 

మరచిన తన సత్యస్వరూపమును జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనుబకు శాస్త్రమే ఆధార 
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మగుచున్నది. ఈ కాస్త్రము జీవునికి “ఏక మేవాఒద్వితీయం (బహ్మ,నేహ 
నానా స్త్రి కించన" అని తెలుపుచున్నది. ఇంకనూ “పూర్థస్యపూర్ల్ణ మాదాయ 

పూ ర్హమేవావశిష్యతే” అని గూడ తెలుపుచున్నది. కాన జీవుడు తనకు 
ఇప్పుడు పరిచ్చిన్నత్వముతో అహం (పతీతిగా నేను అని తోచుచున్నట్లియూ, 
పరిచ్చిన్న, జడ, దుఃఖస్వభావములు కలిగినట్టియూ తనస్టూలసూక్ష్మ శరీరో 
పాధులను జాన పూర్వకముగా త్యజించిన యడల శేషించునది తన సత్య 

స్వరూపమైన (ప్రత్యగాత్మయె. ఈయనయే సర్వసాక్షిగా అందరి హృదయ 
ముల యందును కూటసముగ నుండును. ఈ (పత్యగాత్మయె అఖండ, 

wae ఆద్య ఒడ టీ అ అల్ల అద్వితీయ, పరిపూర్హ స్వరూపుడై సర్వజవులయొ క్క. హృదయపుండరీకముల 

యందును, ఉజ్జ్వల (ప్రకాళుడై సూర్యునిలాగున భాసించుచుండును, 

ఈయనయే చిద్భాస్కరుడు. ఈయనయే కుద్దజీవుడు. ఈయనయే పర 
మాత్మ, సర్వాత్మ, (బ్రహ్మ, చిదారౌళము యను పర్యాయనామములతో తెలియ 

బడుచున్నాడు. కాని ఈయనయ మాయాప్రభావముచే పరిచ్చిన్నుని లాగున 
గోచరించుచూ కల్పితోపాధి సిత మైన అంతక రణధర్మములతో తాదాత్మరము 

నొందుచున్న వానివలె కనబడుచున్నాడు. ఇట్టి తాదాత్మ్యకము మాయా కల్పిత 
లు 

కేవల అనాది(భాంతియే గాన జీవుడు ఇట్టి తన (భ్రాంతిని జ్ఞానపూర్వకముగ 

త్యజించి తన యీ కల్పితోపాధియైన అంతఃకరణ ధర్మములతో వా_స్తవమున 

నిత్య పరిపూర్ణ స్వరూపుడై న తనకెట్టి సంబంధములేదనియూ, యీ కల్పిత 
సంబంధమంతయూ తన అనాది అపిద్యాకార్యమనియూ దృఢముగా తెలిసి 

కొని, తాను, నిత్యనిరతిశయ స్వరూపమైన ఆ (ప్రత్యగాత్మయే నేను అని 
నిస్పం శయముగా తెలిసికొనవలెను. ఇటి తన సత్యస్వరూపమెన (పత్య 

ఠు ర్త 

గాత్మయే ఆ సర్వాత్మకుడె న పరమాత్మయని (గహించవలెను. ఇటు 
యు ag) 

(గహించుటలో కేవల శివస్వరూపమెన, సర్వాధిష్టాన, స్వ(పకాళ సర్వోపాధి 

వినిర్ముక్త, సజాతీయ, విజాతీయ, స్వగత భేదరహిత, సర్వాంతర్చహిర్వాా 

© 

పక, జగదుత్ప త్తి, సిత, లయ, కారణ, నిత్య, నిర్వికార, అసంగ, 

అద్వితీయ, అఖండపరిపూరర్హ వ్వైతన్యస్వరూపుడనై న నేను యీ (ప్రత్య 
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గాత్క స్వరూపమున తెలియబడుచున్నానని నిశ్చయముగా గహించి తన 

యుపాధిలో (ప్రత్యగాత్మగా భాసించుచున్న పదార్హమె తన వాస్తవ అహం 

స్వరూపమనియూ ఈ ఆహం అను నేను పరమాత్మగా సర్వాంతర్చహిర్వ్యా 

సకుడై పరిపూర్చుదై న సచ్చిడానంద స్వరూపుడను నేనే, నేను అయిన ఆయనయే 

ఈ (ప్రత్యగాత్మగా నా హృదయపుండరీకమందు తెలియబడుచూ నేనే 

యీ (పత్యగాత్క్మ స్వరూపమున (వ్రకాశించుచున్నానని సర్వదా నిరంతరాను 

సంధానము ఫలావగతి పర్యంతము “అహం[బహ్మాస్మిా” యని మననాదు 

లభ్యసించుటవలన జవ్యబ హ్మైక్యజ్ఞానము కలిగి తాను తనకర్మ, ఫల, కాల 

పరిపాకము, అభ్యాస, దారుఢ్యములను బట్టి తాను అఖండ, అద్వితీయ, పరి 

పూర్ణ, స్వరూపుడగును. అనగా అట్టి అపరోక్షజ్ఞానమును పొందును. ఇదియే 

ఉపనిషద్య్బోధయొక్క_ సరమతాత్సర్యము. జీవునికి నిత్య, నిరతిశయ, 

సుఖ, స్వరూప, మోక్షము యగుచున్న ది. 

జిడ్డ్ఞాసువుని కిచట తెలుసుకొనవలసిన చిన్న. రహస్య మొకటి గలదు. 

అది ఏదియనిన, ఇట్టి జీవ్నబ హ్మైక్యానుసం ధానాదులను చేయుచుండుబయె 

తనకు మోకసాధనము. కాని బహుకాలాభ్యాసము చేసిననూ అపరోక జ్ఞానము 

కలుగలేదని నిరుత్సాహపడి అభ్యాసాదులను మానకూడదు. ఏలనన, తన 

అజ్ఞానకాలములో చేసిన కర్మఫలములో-తన (పారబ్బక ర్మఫలము క్షయించనిది 

తనకు అపరోక్షసాక్షాత్కారము కలుగదు. ఇట్టి అనుసంధానాభ్యాసపాటవముచే 

గాని (పారబ్ద్బక ర్మఫల క్షయము కాదు. ఇట్టి తన (ప్రారబ్దకర్మఫల (వతిబంధ 

మెంతయున్నది యనువిషయము ఫలానుమేయమేగాని వేరుగ (గహింప 

జాలము. అందుకుగాను జిజ్ఞాసువు అభ్యాసకాలధై ర్యమువలన నిరుత్సాహము 

పొందక తన (ప్రారబ్ద రాహిత్యమైన వెంటనే తనకు అపరోక్షసాక్షాత్కారము 

శాస్త్రము చెప్పినవిధముగ తప్పక కలుగగలదను యుత్సాహముతో_ తన 

పరోక్షజ్ఞానముతోడనే పట్టువదలక యభ్యసించుచుండిన సాక్షెత్కారము తప్పక 

ఈ జన్మలోగాని, జన్మాంతరమందుగాని, లేనిచో యొకటి రెండు తదను 

కూలజన్మల యనంతరమందుగాని, తన పరోకజ్ఞానాభ్యాసమే అపరొక్ష 
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సాక్షాత్కా రమునిచ్చి జీవుని కృతార్థతనొందించును. అట్లుగాక నిరుత్సాహ 

ముతో మధ్యకాలములో జ్ఞానాభ్యాసమును మానిన యడల లోగడతాను చేసిన 

సర్వమునిష్పృయోజనమై అధోగతిపాలగు స్థితి సంభవించును. కాన ముము 

కువె నవాడు తన బీవ బ హ్మెక్యజ్రానాభ్యాసమును నిరుత్సాహాము చెంది ఎన్న టి 
యు ౬-౨ vg 

కిని మానకూడదు. ఫనావగతి పర్యంతము సర్వదా ఐక్యానుసంధాన మభ్య 

సించుచునే యుండవలయును. ఈ జీవ బహాక్యానుసంధాసము వలన 

కలుగు పరమలాభమును ఈ (కింది శ్లోకములు విస్సష్షముగా తెలుపుచున్నవి. 
యా 6 

శో వృ తి హీనం మనః కృత్వా క్షేతజం పరమాత్మని | 
గం ఎం 0 క 

ఏకీకృత విముచ్యేత యోగోజయం ముఖ్య ఉచ్యతే 11 

ఇచట వృత్తి హీనమనగా మనసుయొక్క_. విషయాకారవృ త్తియని 
గాని, _బహ్మాకారనృ త్తియని కాదు. [_బహ్మాకారవృ త్తి (గాహ్యము. కాన 

యిచట వృ త్తి హీనమనగా విషయాకారవృ త్తి రహితముగా నని (గహించి 

ముముక్షువు తన మనస్సును ఏ విధమగు వాసనయు లేకుండజేసి జీవుని 

పరమాత్మయందు ఏకముగా చేసినయడల విము క్రుడగును. ఈ యోగము 

ముఖ్యమైనది అనియు, మరియును 

శ్లో! యదాసర్వాణిభూతాని సమాధి స్టోఒనుపళ్యతి । 

ఏకీభూతః పరేణాసౌ తదా భవతి కేవలః ॥ 

ఎపుడు జీవుడు సమాధి యందుండి పరమాత్మతో కలసి సమ _స్తమగు భూత 

ములను చూడకుండునో, అపుడు కేవలుడు, కై వల్యమును పొందినవాడై 

తాను మాత్రము మిగిలియున్నవాడు అగును అనియు ఈ శ్లోకముల యర్థము 

తెలుపుచున్నది. కాన జిజ్ఞాసువునకు తన అపరోక్షజ్ఞాన సాకొత్మా-ర పర్యం 

తము సర్వదా జీవ బహ్మైక్యానుసంధానాదుల నభ్యసించుట పరమ(శేయో 

దాయకమై మోక్షసాధనమగుచున్నది. ఇట్లు నిరంతరానుసంధానాభ్యాసము 

చేయవలయును :_ అహం, నెను ఆ పరమాత్యనేనని స్వరూపలక్షణములచే 
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బాగుగ (గ్రహించి జీవుడు నేనే పరమాత్మను, ఆ నరమాత్మనై న నేనే 
చిద్భాస్క-రుడనై న నావా_స్తవ, అఖండ, అద్వితీయ, భేదరహిత, స్వవ 

కాశ, పరిపూర్ణ, స్వరూసమునే (బారబ్రకర్మఫల వశమున ఇప్పుడు యుపాధి 

స్థతుడనై ననా నాలో (పత్యగాత్మ స్వరూపమున లోకభాస్క_రునివలె నా హృదయ 

పుండరీకమున చు చూచుచున్నాను గాని ఈ (పత్యగాత్మనై స నెను, అహం, ను 

ఆ పరమాత్మ స్వరూపమైన (బహ్మయు సదా ఒక్కటియెగాని వేరుకాదని 

తెలుసుకొని ఇట్టి తన సత్యస్వరూప మెన పరమాత్మను సదా, అనగా సర్వ 

కౌల సర్వావస్థలయందును జీవుడు తాను తత్ప్వరూపమగు వరకును నిరంతరాను 
సంధానము చేయుచుండవలెను. ఇదియే జీవ బ హ్మైక్యానుసంధానము (శుతి 

జోధయొక్క_ పరమతాత్పర్యము. 

జీవునకధిష్టాన [గహణావశ్యకత 

లోకమునందు జీవుడు సంసారి. ఈ సంసార (భాంతివలన (ప్రతి 

జీవుడును జన్మపరంపర పొందుచూ, సుఖాభాసమును, దుఃఖమునే యనుభవించు 
చున్నాడు. కాని కేవల సుథానుభవమును పొందజాలకున్నాడు. ఇట్టివారిలో 

ఒకానొక జీవుడు తన పురాకృత పుణ్యవి శేషముచేత ఈ సంసార ఆత్యంతిక 

దుఃఖనివృత్తిని యిచ్చయించును. ఇదియే మోక్షేచ్చ. ఇట్లిచ్చయించువాడు 
ముముక్షువు. ఇట్ట ముముక్షుజ్ఞాన జిజ్ఞాసువు: తన వా _స్తవస్థితి, స్వరూపములు 

తెలియకోరుచూ, శాస్త్రీయ సాధనములతో తన అభ్యాసాదులను (పారంభిం 
చును, ఇట్టి అభ్యాసకునికి అనుసంధానాదులు అమృతప్రాయము. ఇట్టి అను 

సంధానాదులలో జీవునికి తాను వా _స్తవమున నెవరో తెల్పు టకు శాస్త్రము : 

శో) అహం సర్వమిదం విశ్వం పరమాత్మాహా మచ్యుత | cc 

అహంకారావిధాయాసా కల్ప్యతే నతు వాసవీ ॥ 
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అని తెల్పుచున్నది. అనగా జీవుడు నేను అని అనుకొను అహం (పతీతిని 

రెండు విభాగములుగ చేసి ఈ వచనము తెలుపుచున్నది. ఈ క్లోకముయొక్క. 

మొదటిపాదమున కర్ణమై, అహం (పతీతికి లక్ష్యముగా నున్నవాడు పరమా 

త్యుడు. ఈయనయే అధిష్టానము. ఈ ల్లోకముయొక్క రెండవపాదమున 

కర్టమై, కలుగుచున్న అహం (ప్రతీతికి సామాన్యార్హమున, అహం, మమేదం 

అని తెలిసికొనబడుచున్న వాడు యుధాధిస్టితుడు, కల్పితుడు, అవా_స్తవుడని 

తెల్పుచున్నది. ఈయసనయే (భాంతుడు. అధ్యస్థుడు. ఈ వాస్తవ అవా_స్తవు 

లిద్దరునూ కలిసి లోకమునందు సంసారజీవిగ వ్యవహరించువాడు. ఈయనయే 

ఉభయాత్మకుడుగా తెలియబడుచున్నాడు. కాని ఆత్మయొక్క. డేకాని, యిద్ద 

రుగ నుండుటకు వీలులేదు. ఇదియే (భాంతి. కాన జీవుడు యిట్టి సంసార 

(భాంతినుండి తప్పించుకొనుటకు తనయందు అనాది (భ్రాంతిచే అధ్య స్తమైన 

కల్పితోపాధి జ్ఞానమును త్యజించి, తన వాస్తవ స్వరూపమైన అధిష్టాన 

జ్ఞానమును సంపాదించుట ముముకువున కావశ్యకము. 

ఇందు పరమాత్మ అధిగ్రానము. ఈ పరమాత్మయందు జీవత్వము 

అధ్యస ము. జీవనికి యీ అధిష్టానాధ్య స్తృములు రండునూ ఒక్క-టియేనని 

తెలిసికొనుటయే అధిష్టాన గహణ మనబడును. అనగా యిదియే జీవుని అధి 

ఫానజ్ఞానము. ఇందు అధిష్టానము, పరమార్థము, మొదటిది.అధ్య స్తము, 

వ్యవహారము రెండవది. కాని యిట్లు కనబడుచున్ననూ యీ రండుసూ 

వా స్త్రవమున నొక్కటియగాని రెండుగావు. ఏలనన, యెప్పటికినీ, అధిష్టా 

నాధ్యస ము లనునవి భిన్నములుగా నుండుటకు వీలులేదు. ఈ విషయమును 

తోగడనే స్పష్టపరచియుంటిమి. దీనినే శంకర భగవత్పాదులు :-- 

శో ఆభాత స్య త్వధిషానాదన్యత్వం నైవ సిధ్యతి । 

అధిష్టానాత్సృక థక్స త్తారజ్ఞా సర్ప నవీక్యుతే ॥ 

అనగా ఆరోపిత దార్జప మేదియును, నధిషస్టానమునకం ఇ భిన్నముగనుండదు. 

(త్రాటియందు (భాంతిచే తోచు నర్భమునకు, అధిష్టానమైన (శ్రాటికం పె భిన్న 



298 (బహ్మవిద్యానుసన్థాన దర్పణం 

మగు నునికి అనగా సత్తాలేదుగదా-కాన (భాంతి కల్పితములై న పదార్థము. 

లధిభ్రానముకం కె భిన్నములు కానేరవు. కాన వౌ_స్తవమున రెండవపదార్రమను 

నదిలేదు-అని ధృవముగ తెలుపుచున్నారు. కాన జీవునకు పరమార్థము 

సత్యము--వ్యవహోరము కల్పితముగ నున్నవి. అయినను యెంతటి ముముక్తు 

వులకునూగూడ వ్యవహారము (ప్రారంబ్లాంతమువరకును తప్పదు. గనుక 

జ్ఞానికిగూడ తన వ్యవహారానుభవములే దై్వ్వైత(భ్రాంతికి హెతువగుచుండును. 

ముముకువునకు యీ అధిష్టానాధ్య సృముల ఐక్యత (గహించినగాని సంసార 

(భాంతి నివ ర్తించదు. కాన వీటి ఐక్యతను గురించి బాగుగా తెలిసికొనుట 

యావశ్యకము. ముముకువై న విద్వాంసుడు తన శాస్త్రీయ వివేచనతో యీ 

అధిష్టానాధ్యస్తములు రెండునూ యొక్క-టియెనని నిశృ్చాయమునొంది, కలలో 

నై_ననూ వీటిని భిన్నములని తలచగూడదు. ఇట్టి నిశ్చయముతోడ ముము 

కువు తన సత్యస్వరూపమె జగదధిష్టానమనియూ, తనయందే యీ అహం, 

ఇదములు రెండునూ ఆధ్యస్త్రములై తోచుచున్న వనియూ, యివి (భాంతి 

మాత కల్పితములనియూ, యిట్టి (భ్రాంతి కల్పితవ స్తువు లెన్నటికినీ తమ 

అధిష్థానమును విడచియుండుట కలుగుటకాని సంభవము కాదనియు, నిశ్చ 

యముగ (గ్రహించవలెను. కాని సంశయము నొందగూడదు. అట్టి సంశయ 

మెదియనిన తన సత్య స్వరూపము అఖండ పరిపూర్ణమైన సత్సదార్థ మొక్క 

టియే యైనయెడల తనకు యిప్పుడు, మృదుత్వ, గురుత్వ, కాఠిన్యములతో 

భిన్న భిన్న యాకారములుగ భిన్నభిన్నకాలములందు యీ (పపంచానుభ 

వము లెట్లు కలుగుచున్నవనునది-ఇట్లు పొరబడకూడదు, ఏలనన జీవునికి 

న్విదయను తన అజ్ఞానకాలమందు యేకాధిష్టానమైన తన బుద్దియందే స్వప్న 

మధ్యస్తమె తనయంది ఆకాశజల, భూమండలాదులయందు గురుత్వ కాఠిన్య 

ములతో దేశాంతర కాలాంతరములందుగూడ తనకు సుఖదుఃభానుభవములను 

స్వకాల సత్యత్వముతో కలుగుచున్న విషయ మందరి యనుభవములో 

నున్నదియే. స్వకాల సత్యత్వ మనగా ఆయా అవస్థలయందు కలుగు అనుభవ 
ములు. , ఆయా కాలములందు మాత్రమే వా _స్తవమని తోచి అనుభవము 
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నొందుచుండుట. ఎట్ట న మానపులు స్వప్నములోగాంచిన చోర, వ్యాఘాదు 

లను చూచి భయపడియేగదా నిద్రనుంచి భయకంపాదులతో లేచుచున్నారు. 

వారి వారి స్వప్నకాలములయందు స్వాప్నిక పదార్థముల సుఖదుఃఖములను 

వాస్తవ మను జ్ఞానముతోడనేగదా యనుభవించుచున్నారు. అట్లు కానిచో 

కల గాంచునప్పుడు తనకవి అసత్యమను జ్ఞాన మున్నచో, చి _త్తరువులలో 

చూచిన చోరీ, వ్యాఘములలాగుననే చూచి భయము నొందగూడదు. కాని 

కల గాంచువారు యిట్టి భయమేగాక, వారి శరీర క్లేశానుభవములనుగూడ 

వారి స్వప్నకాలమందు నొందుచున్న విషయముగూడ అందరకునూ తెలిసి 

నదే కాని జాగదవస్థ (కాలము) రాగానే యా స్వప్నానుభవములు నుండక 

వాటిని స్వప్న (భ్రాంతి మృాతముగ తెలిసికానుచున్నారు. ఇశె జా(గ్రద వస్ట 

లోని యనుభవము లించుకయెననూ న్వప్నకాలమున నుండవు-ఈ స్వప్న, 

జ్యాగతలలో యున్న రెండు అనుభవములునూ గూడ సుమ ప్రియందు 

యుండవు. కాని సుషుప్తి సుభానుభవము సుమ ప్రిసందు మాత్రమే యుండును- 

ఇట్లివియన్ని యూ స్వకాలసత్యములు మాత్రమగుచు అన్యకాలములందు 

నశించుచున్నవి-స్వకాల సత పదార్గము లన్నీ యూ నిట్లి వియే- 

జ్ఞానికి గూడ నేను, అని తలచునప్పుడు అధిష్టానాధ్య సములు ద్వైత 

ముగానే స్పురించుచుండును. ఇట దై వతన్ఫ్సురణయందు ముముకువై న 

వాడు తనకు యిప్పుడుగల యుపాధులు రెండని (గ్రహించి అందు అధిష్టానమై, 

నిత్య, సత్య, అమూర్త అఖండ పరిపూర్ధమైన అద్వితీయ పదార్థమే తన 

వాస్తవ స్వరూపమనిన్నీ యిదియే (ప్రధాన మైనదనిన్నీ అధ్య_స్తమె అప్రధానమె, 

మాయా (పభా వముచేత కల్పితమె, అయిననూ, తన _ప్రారబ్దానుసారానుభవ 

ములకున్యూ తన పరమ్మపా ప్రిసాధనమునకున్నూ యేర్పడిన తన యీ 

వ్యవహారోపాధి రెండవది యని తెలిసికొనవలయును. వ్యవహారము మాయ 

బంగారమువంటి దని లోగడనే నిశ్చయించియుంటిమి. కాన మాయసదార్థ 

మెప్పటికై ననూ, లేనిదే కావలయును గడా-అప్పుడు సత్యమైన తాను మాత్రమే 

నిర్వి శేషముగ నుండును. ఇందుకుగాను ముముకువు తన జ్ఞానబలముచే తనకు 
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కేవల కల్పితోపాధియైన యీ 'దేహాదులను, (ప్రారబ్హానుసార వ్యవహారాను 

భవములకు మాత్రమే యుపయోగించుకొనుచు, తన పరమార్ద ప్రా పికి 

గూడ నిదియే సాధనమని (గహించి సళాస్త్రీయముగ, తన శరీరాదులను 

యుపయోగించుకొనుటయే వివేకము, పండిత లక్షణమని, యెరుగవలయును, 

ఈ ముముక్షువు వ్యవహారకాలములయందు తన శరీరోపాధిని సళాస్రీయముగ 

నుపయోగించుకొనుచు, తన తరణోపాయమును సాధించుటకుగాను యాచ 

రించు తన మనన, నిదిధ్యసనాద్యభ్యాస కాలమందు తన వ్యవహారదేహము, 
రజ్జువయందు (భ్రాంతి కల్పితమైన, సర్పములాగున లేనిదే యనిన్నీ అయిననూ 

తనకిదియే సాధనమనిన్నీ, తన వా స్తవ స్వరూపము, అహ, మిదముల 

కధిష్టానమైన తన (ప్రత్యగాత్మ స్వరూపమెననియూ యిదియే తన సత్యస్వ 

రూపమని, నిశ్చయమునొంది యిట్టి తన సత్యస్వరూపమును సర్వదాభిద 

రహిత, అద్వితీయ, అఖండ, సరిపూర్హ సచ్చిదానందములతో అనుసంధానాదు 

లను అభ్యసించుచుండవలెను. ఇంకనూ, కనుచికటియందు పారవై చిన పూల 

దండను చూచి సర్పభ్రాంతి నొందుచున్న విధమున అద్వితీయ ఏకాఢి ఇానమైన 

సచ్చిదానంద (బహ్మవ స్తువునం దే, జీవుడు అనాది మాయావశమున (భాంతుడై 

తనకు యిప్పుడు యీ అహం, ఇదములు రెండునూ, తనయందే తోచుచూ 

తన (ప్రారబ్బవశమున, వాటితోడ తాదాత్మ్యాధ్యాసములు తన అవిద్య, మాయా 

[ప్రభావముచే కలుగుచు, తనకీ సంసారబంధమేర్చడినదని తెలసికొనవల 

యును. అయిననూ యిది అంతయూ జీవునికి _బాంతిమ్మాతమే కాని వా స్త 

వము కాదు. ఈ అహం, ఇదములు రెండునూ రజ్జువయందు (భాంతి 

కల్పితమైన సర్ప, సర్బావయవములవంటివే ననియూ, యివి కేవల అధ్య 

సృములేననియూ యిట్టివి, రజ్జువను విడచి యించుకమైననూ సర్పమగుపడ 

నటుల, తన సర్వాధిక్టాన స్వరూపమును విడచి వ్యవహారములు అనగా అధ్య 

స్తృము యుండదని తెలిసికొనవలయును-ముముక్షువు తన సత్యాధిష్టాన స్వరూప 

మును బాగుగ (గహించి స్వానుభవము నొందునప్పుడు, తనకు రజ్జుజానము 

కలుగగనే, యిది, సర్సమను జ్ఞానము యెటుల పోయినదగుచూ, కేవల సర 
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స్ఫురణజ్ఞానము తన నెటుల బాధించుటకు భయకారణము కాదో అశ్లే ముము 
తువై న జ్ఞానికి, (ప్రపంచము భాసించుచున్ననూ, తాను జగమను జ్ఞానము 

నశించి, తన (ప్రపంచ సుఖదుఃఖానుభవములు క్షీణములై. , సర్పము విడచిన 

కుబుసము లాగున నిర్బాధకములుగ నుండును. కౌస యిట్టి సుఖమును 

సంపాదించుటకు సమ్యజ్ఞానమే (పధానమగుచున్నది. సమ్యజ్ఞానమనగా 

ముముక్షువు తన నిత్యానిత్య వి వేకముతో (శవణ, మననాద్య భ్యాసములచే 

యీ (ప్రపంచము మిథ్యయని, నిశ్చయమును సంపాదించి (ప్రపంచాధిళ్టాన 

జ్ఞానమును (గహించుటయే- ఇదియే సమ్యజ్ఞాసము, ముముతువునకు (పపంచ 

ణాధ, జ్ఞానసాధ్య మే కాని కియాసాధ్యముకాదు. కనుకనే (శుతి “జ్ఞానా 

దె వతు కై వల్య మితివేదాంత డిండిమః” అని స్పష్టముగ జీవునికి తెలుపు 

చున్నది. ఇట్టి క్లానముతోడ, ముముక్షువు తన కాలపరిపాక అభ్యాసపాట 
వములను బట్టి, అధిష్టాన మైన తన పరమార్ధ స్వరూపమునూ, అధ్య _స్తమైన 

తన స్వళ రీరాది వ్య వహార స్వరూపములునూ, వా _స్తవమున, నాక్కటియే 

కాని, భిన్నములు కావనియూ (గహించి, అట్టి అద్వితీయ అఖండ పరిపూర్ణా 

ధిష్టాన స్వరూపము తానుగసే ' “"ధ్రజ్ఞానఘనః ప్రత్యగర్జోబకై యనా హమస్మి* 

అను అనుసంధానవాకా శ్రిర్టమును వాగుగ గహించగలుగును, తదుపరి 

పరమాత్మ (పత్యగాత్మల ఐక్యస్వరూపమును (గహించగలుగును--కాల్మ క్రమ 

మున తన అభ్యాసాదుల పాటవముచే స్వానుభవము నొందగలుగును. 

అప్పుడు తాను జీవదశయంచే ము కృడగుచు తన (వారబ్రాంతమున విదేహ 

కై వల్యము నొందును. ఇదియే జీవనికి అధిష్టానజ్ఞాన (గహణమున ర 

కలుగు పరమలాభము-కాస యీ (పహ సంచసంసార్యభ్రమ అధిష్థా షానమును తెలిసి 

కొనలేక పోవుటచే వచ్చి: నదియే గాన సర్వాధిష్టానమైన నా (బహ్మస్వరూపము 

చరం గినచో తక్షణమే యీ అజ్ఞానము నశించి జగత్తు అంత ర్జానమగును-_ 

శ్రా అధిర్దానా౬ఒదర్శనత ః ఏవ విళ్వ(భ్రమన్సతాం | 

తస్మిన్ దృ ర్న జగ ద్రాంతిర్హూరా దేవ పలాయతే ॥ 

అని (శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు తెలుపుచున్నారు_ 
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విద్యయనగా (బహ్మావిద్య యనియే ముఖ్యార్థము. కౌని లౌకిక 

విద్యలు కావు. లోకమునందు లౌకిక విద్యలనుగూడ విద్యయని వ్యవహరిం 

చుట గౌణ (పయోగము. కాన విద్యాభ్యాసకుడనగా ఇచట (బహ్మవిద్యాభ్యా 

సకుడనియే అర్థము. అభ్యాసమనగా (శ్రవణ, మనన, నిదిధ్యసనాభ్యాసములు. 

ఇట్టి అభ్యాసకుడే విద్వాంసు డనబడును. ఇచట విద్వాంసు డనగా గుర్వీశ్వరా 
న్నుగహములతో (కుతి యుక్త్యనుభవ పూర్వకముగా సర్వదృ శ్యమిథ్యాత్వ 
మును. ప్రీతి నిశ్చయములతో [గహించి జ్ఞానాభ్యాసము చేయునట్టి 
ముముకువనియే అర్థము. కాని కేవల శాస్త్రబోధ కుశలులని కాదు. అయి 

ననూ వీరు విద్యాధనాగా రముల సంరక్షకులు గనుక పూజనీయులు. ఇట్టి 

రక్షణయు యావశ్యకమే గదా! పైన తెలిపినయట్టి ముముక్షు జిజ్ఞాసువునకు 
రెండు స్థితులు గలవు. ఒకటి తన (ప్రారభ్లానుసారముగ శరీరధారియై కర్మా 
నుభవములను పొందు వ్యవహారస్థితి, ఇది కల్పితమును (భాంతి మాశ్రమె 

నదియే కాని పరమార్థ సత్యము కాదు. విద్వాంసుడు జిజ్ఞాసువై. ఉపనిషద్వా 
క్యబోధవలన తాను ఇప్పుడు పరోక్షముగ (గ్రహించిన సత్య స్వరూపమైన 
పరమార్థ నతియనునది రెండవది. ఇడి చా _స్తవము., పరమార్థ సత్యము, 

త్రికాలాబాధ్యము. ఇట్లని తెలిసికొన్ననూ ఎట్టవారికి (ప్రారబ్దము “బలీయము. 

కాన ప్రారబ్దానుసారముగ భోగానుభవములు ఎంతటివారికై. ననూ తప్పవు. 

గనుక విద్యాభ్యాసకుడై నవాడు, తన ప్రారబ్దానుభవములను వివేకముతో 
పొందుచు తన (పారబ్బమును క్షయింపజేయవలసియున్నది. ఈ అభ్యాసకుని 

జ్ఞానము పరోక్ష మైనదిగచే యుండును, పరోత్షజ్ఞానమునకు (ఫారబ్దమును 

నశింపజేయు శక్రిలేదు. కాని ప్రారబ్దానుభనమందు ఇట్టి పరోక్షజ్ఞానము 
విద్వాంసునికి కొంతవరకు తన భోగానుభవక్తే శదుఃఖములను తగ్గించుచు 
సుఖము నిచ్చును. దీనికి కారణము తన వా స్తవిక స్వరూప జ్ఞానబలమే యగు 
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చున్నది, అట్ట బలమేదియనిన విద్వాంసుడై నవాడు తన సంకల్పములను 

నిరోధించుటయే. ఈ సంకల్పములన్నియూ తన అంతఃకరణోపాధివియే 
గాని తనవి కావు. ఈ విద్వాంసుడు ఇప్పుడు తన ఆత్మాంతఃకరణముల 
వై లక్షణ్యము (గహించి, తన అంతఃకరణము కేవలము కల్పిత మైనదనిన్ని, 

తనకు వాస్తవసంబంధ మేమియును లేదనిన్నీ, తెలిసీకొనినవాడు గనుక 
యీ సంకల్చములను నిరోధించు సామర్థ్యము కొంతవరకే వ్ ననూ కలవా డె 

యుండును. గనుక (ప్రారబ్దవశమున కొన్ని వచ్చిననూ అట్టివానితో తనకశెట్లి 
వా_స్తవసంబంధము లేదని నిశ్చయముగా (గహించవలయును. కౌని బుద్ద 
యందు ఆత్మస్వరూప మధ్య _స్తమె యుండుటచే ఆత్మానాత్మ క్లానముగల 
పండితులుకూడ అంత*కరణమునే ఆత్మగా (భమించుచు, అంత ఃకరణాను 

కూల సుఖ, దుఃఖ కర్హ్భత్వ, భో కృత్వాది వ్యాపారములన వాస్తవమని 

భావించి వ్యవహరించుచుందురు. విద్వాంసులకు గూడ అంతఃకరణమందు 

ఆత్మ(భ్రాంతి కలుగుచుండును. దీనికి కారణము ఆత్మాంత ః8కరణముల అన్నో 

న్యాధ్యాసయే. _ దినివలననే విద్వాంసులనుగూడ బలీయమైన 'దెహాధ్యాస, 
క్ర _రృ్రత్వాది అధ్యాసలు విడువవు. ఇట్ట అధ్యా సమునుండి తప్పించుకొన 

(పయత్నమే విద్వాంసుని ఆశయ క రృవ్యములై యుండవలెను. (పారబ్దము 

బలీయమగుటచే తన జ్ఞానబలముచ తన యనుభవములను స కతాభిమాన 
రహితుడై పొందుచు నిర్వహించుటయే విద్వాంసుని లక్షణము. అయినను 

యిట్టి మహనీయులనుగూడ విషయవాంఛ లాకర్షించి (భమ (పమాదముల 

పాలు జేయును. విషయ వాంఛలు బలీయములు (ప్రమాద హేతువులని :- 

కో॥ విషయాభిముఖం దృష్యాా విద్వాంసమపి విస్మృతిః, 
గా చు ™. 

వికేపయతి ధిదోషె ర్యోషా జారమివ (ప్రియమ్. 
యా 

జారిణి యగు స్రీ పరప్పరుషుని జూచి తన కటాక్షవికేపాది గుణలాఘ 
వములచేత, వానిని మోహింపజేయునట్లు పండితుడై ననూ, విషయా భిముఖు 
డయ్యెనేని అనగా విషయవాంఛ అను (భ్రాంతి తన సత్యస్వరూపమును మాటు 
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పరచి నాన్మాపకారముల విషయములయందు (ప్రవృత్తిని కలిగించి మోహింప 

జేయును. అని (శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు స్పష్టముగా తెలుపుచున్నారు. 

కావున విషయచింతన యెప్పటికిని విద్వాంసునికై ననూ (గాహ్యము కాదు. 

తన శరీరయా(తను (ప్రారబ్దకర్మఫలానుసారమున కేవల స్థితి, శరీరధారణో 

చిత కర్మలతో స_క్షతాభిమానరహితుడై యథాటప్రాప్తముగ ఫలముల ననుభ 

వించుచుండుట విద్వాంసుని లక్షణము. ఇట్టి జ్ఞానసాధకుని ఆశయము ముఖ్య 

ముగ తన (ప్రారబ్దకర్మఫలక్షయమేకాని మరేమియు నుండతగదు. స్వ శరీర 

సర్వదృుశ్యము కనపడుచున్ననూ అనుభవింపబడుచున్ననూ ఇవి కల్పిత 

మా(త్రములేకాని వా_స్తవములు కావను తన దృఢథజ్ఞానమే విద్వాంసుని తన 

క ర్భృత్వభో క త్వములయందు సక్తతాభిమానములను తొలగించుటకు 

సాధనమగును. ఇట్లు సక తాభిమానరహితదుగ, తాను పొందు భోగానుభవ 
ములు భావిఫలోత్ప తి కారకములు కాజాలక, బంధుహాతువులు కావు. అను 

భవమును మాత మిచ్చుచుండును. కనుక ఈ జ్ఞానాభ్యాసకుడై న విద్వాంసుని 

ఆశయ, వ్యవహార మెట్టుండవలెననిన, రాజవెషము ధరించునటుడు తన 

కృత్రిమ కిరీట వ(జసువర్ణాభరణాదులను తన ప్మాతపోషణమునకుమా త్ర మె 

సాధనములుగ (గ్రహించి ఆవశ్యక మైనప్పుడెల్ల నాటక (ప్రదర్శనకాలమందు 

ఎట్లుపయోగించుకొనుచూ, తన సహజనామరూపములను మలువక నటన 

రృత్యములనుజేయుచూ జీవనోపాధి నెట్టు గడుపుచుండునో, అగ్రే విద్వాం 

సుడు తన అంతఃకరణ వృత్తులను సశాస్తీయముగ తన (ప్రారబ్దానుసార 

వ్యవహారానుభవములకు నుపయోగించుకొనుచు జీవయా(త్రాదర్శనమును, 

తన సత్యస్వరూప లక్షణములను అనుభవించుచు తన సత్య స్వరూపజ్ఞానము 

నశై, వృత్తిరూపమైన మజువక తన అంతఃకరణొపాధి నుపయోగించు 

కొను నాశయముతో నుండవలెనుకాని, తన వ్యవహార విషయవృ త్తులతో 

లిపుడు కాకూడదు. విషయవృ త్తులన్నియూ అంతఃకరణ ధర్మములు, ఈ 

అంత కరణము వృ త్రిరూపము. అయిననూ యీ వృత్తియే జీవునకు వ్యవ 

హారానుభవములకునూ, తన పరమార్గలాభమునకునూ గూడ శరణ్యము గాని 
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మరియొకటి గాదు. కావున విద్వాంసునకు తన వృత్తిని సశా ప్రీయముగ, 

సంస్క-రించుకొనుట అత్యావశ కము. తన పర మోత్క్బ్బూష్ష లాభమునకుగాను 

విద్వాంసుడు ఈ వృత్తినే ఆశ్రయించి తన అభ్యాసపాటవముచే యా వృత్తిని 

దృశ్య పరిచ్చిన్నాకారానుభవములనుండి శాస్త్రీయ (పయత్నోపాయములతో, 

తన వృ తిని సత్యస్వరూప అఖం డాకారవృ త్తినొందించు అశయముతోనుండి 
అనుసంధానాదుల నాచరించుచుండవలయును. కాలక్రమమున తన మననాద్య 

భా్యాసపాటవమునుబటై సమాధ్యభ్యాసమునకు గూడ సమర్థత కలుగుచుండును, 

అభ్యాసకుసకు ఈ సమాధికాలము సుఖస్థితి నిచ్చును. చృశ్యస క్రతాభిమాన 

రహితుడై ఇట సతిని అభ్య సించుటకు జగన్మిధ్యాత్వజ్ఞాసమే వద్వాంసునకు 

సహకరించును. కాన ముముక్షువునకు శాస్త్రీయసర్య్వోపాయములచేతనూ తన 
జల బక కన్య... కష ట్ర వ నూర గ చ అన ర్ జ్ఞాసబలము వ్రనూ, స్వ శరీర జగస్మిధ్యాత్వజ్డానార్హ నమును సర్వదా ప్రీతి 

నిశృ్చయములతో చేయుచుండుట తన తరణోపాయమె, సాక్షెత్సాధనమె 
య్యా యా 

ము క్రిదాయకమగును. కనుక ఇట్టి జ్ఞాన పా ప్రికి ముముక్షువు సతతాభ్యాసము 

అనగా తన వ్యవహారదళలలో గూడ ఇట్టి నిశృయముతోనేయుండి. కేవల 

'దేహాపితి ధారణా వశ్యకమగు కర్మలను ఇయుచుండవలయును. 
డ్ 

ర్ 

ంచి తస (ప్రారబ్లకర్మభఫలము ననుభవించుచూ, వీనిని తన చరమాభీష గు రి 
మెన సత్యస్వరూప పా పికి వ్యవహారసాధసములుగ నుపయోగించుకొను 
౬ 

ల 

వ 

హాదులే తాసని స్వస్నమునందె ననూ (భమిం 
యా 

బ్రానుభవ వ్యవహారములను చేయు 

చున్నను తన సత్యస్వరూపలక్ష్యమందు చ్యుతుడు కాకూడదు. తన సత 

స్వరూప లక్షణములను, బాగుగ (గహించి నిత్యస్వానుభవమును పొందుటయ 

లో ము జ్ 

కూడదు. ముముకుస్ప ఎట్టి తస (భార 

విద్వాంసునకు పరమావధి. డానికిగాను విద్వాంసుడు తస వా సవ స్వతాపము, 
రీ శాన 

దనక రంగి ఎర ఆదం వన యా ద x ~ జ్ర. క వయా స షు తనకు ఇచం ఈః (పపంచము అని స్పురించుచున్న పరిచ్చిన్న పదార్థము 

లేమియును తాను వా_స్తవమున కాననియు, 'అహంి చను అని స్ఫురించు 

చున్న తన స్లూలసూక్ష్య శరీరములుగాని పంచభూతములుగాని ఈ (త్రిభువన 
20 
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ములలో మరియెఇతర పదార్గముగాని, విషయముగాని తాను కానని నిశ్చ 

యమునుపొంది, అహం, ఇదం అనురెండు పదార్థములు పరమార్థత ః లేవ 

నియు, వా సవమున నున్నది, సత్పదార్లయొక్కటియననియు ఆ సత్సదా 
(a హా థి (a 

రమ తన వా సవస్వరూపమనియు, యీ దృఢజానమె తన ఆత్యంతిక 
ఠా న గ ల 

దుఃఖనివృ త్తికి సాధనమని (పీతి నిశ్చయములతొ నిరంతరము మననాభ్యా 

సాదులను చేయుచుండవలయును. ఇట్ట విద్వాంసుడు అభ్యాసపాటవముచే 

సమాధి సుఖమును ప్రయత్నముతో పొందగలుగుచుండును. ఇట్టి స్థితి యందు 

సకల వృత్తులును తనయందే లయించుటచే వృత్తి అభఖండాకారమై సుఖము 

నిచ్చును. ఇది కేవల నిరంతరాభ్యాస సాధ్య మేకాని తదితరము కాదు. ఇట్టి 
లు 

అభ్యాసముచే సర్వసంకల్పములును క్షీణించి సాధకునకు సమాధి సుఖము 
నకు, అనగా నిస్సంకల్చసితికి సహకరించును. ఇట్ల సితి (పయోజనములను 

° రు అథ 

విద్యారణ్యులు వ 

శో యథా నిరింధనో వహ్ని నృ కియోనా పుపశామ్యతి | 

తథా సృ తిక్షయాచ్చిత్తిం స్వయానా వుపళశామ్యుతి ॥ 

శ్లో స్వయోనా వుపశాంతస్య మనస సృత్యకామినః । 
oe) 

ఇం(ద్రియార్గ విమాఢ స్యాసృతాః కర్కవకశానుగాః || 

క క్పైలన్నియు దహింపబడినప్పు డగ్ని తన కారణమగు తేజస్సునందు, 
=) 

లయించునట్లు, సకలవృ త్తులును సమాధ్యభ్యాసముచత  లయించుటవలన 

అంతఃకరణమును నన్తే తన కారణమగు సత్త్వమునందు లయించును. అప్పుడు 

ఆత్మయందభిలాష గలిగినట్లి, మనస్సు వృతి రహిత మె తన కారణమగు 

సత్పదార్థమం దు లయించుఏం జేసి నిరిషయమగును. అందుచే కర్మ్యాధిన 

ములగు సుఖదుఃఖములు మిథ్యాభూతములగుచున్నవి, అని తెలుపుచున్నారు. 

విషయవృ తులన్నియు గశించుటవలన వృత్తి నిర్మలమెనదగును. అందు 
= — అ 

నలన కేవల సాత్వికవృ త్తి అఖండాకార స్వరూపము నొందును. ఇదియే 
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నిత్యనిరతిశయ సుఖమైన ఆత్మస్వరూసము విద్వాంసుడు ఇట్టి తన సత్యస్వ 

రూపమును స్వానుభవము నొందుటకు, తన స్వరూపము నిట్లనుసంధించ 

వలయును-తన సత్యన్వరూపము తనలో అద్వితీయుడై యున్న (ప్రత్యగాత్మయే 

యనియూ, ఈ యనయే తనలోనూ, సర్వజీవులలోనూ, సర్వాధిష్టానముగా 

నున్న పరమాత్మయనియూ, ఈయనయే దాహ్యాంతర పరిపూరుడె తెలియ 
రా 

బడుచున్న పరమాత్మయనియు, ఇదియే తన సత్యస్వరూపము కాని వేరు 

కాదని (గహించవలయును. ఈ అద్వితీయ అఖండాకారమెన తన సత్యస్వ 
యై 

రూపమును, సర్వొపాధి వినిర్ముక్త, సర్వాధిష్టాన, సజాతీయ విజాతీయ 

స్వగత భదరహిత, స్వ్మపకాశ, జగదుత్ప త్తి, సతి, లయ, వివర్త, అభిన్న, 

'నిమితోపాడానకారణ, నిత్యనిరతిశయ, నిరవయవ, అద్యితీయ, అసంగ, 

కర్తృత్వాది రహిత, నిర్వికార, అఖండ పరిపూర్ణ చెతన్య స్వరూపమైన 

దిగా అనుసంధానాదులను చయుచూ, ఇంకనూ తన సత్యస్వరూపమును నిర్మల 

మహాకాశమువంటి పరిపూర్ణ అసంగరూపుడనియూ సంవిత్ స్పటిక మహాశిల 

లాగున అచలుడె న నిర్మలుడననియూ ని_స్తరంగ సముదములాగున శాంత 

గంభీరములు గలవాడ ననియూ తాను కేవల చిదాకాశ స్వరూపుడనను నిశ్చ 

యము గలిగినవాడె అట్లి పరిపూర్లుడె న తానే (భాంతి [పారబవశమున 
| న్ రు ణు ౧ ధ 

ఈ ఉపాధి సంస్థతుడనై యున్నాను కాని, నా వాస్తవస్వరూపము ఈ పరి 

చ్చిన్న కర్పుత్వాది, అధ్యాస గలిగిన సేను అను (ప్రతీతితో యున్న ఈ దేహా 
దులు కాను. ఇవి (భాంతి చూృూతములనిన్నీ తన వా 

తీయ అభండ పరిపూర చె తన్వమనిసి విదాాంస ణ అలి య ద 
నిశృయముల నొందవలయును- 

అయినను యిట్టి అభ్యాసకు డైన విద్వాంసుని గూడ అవరణ, విక్షేవ 

దోషములు బాధించుచుండును, (పతి జీవునకున్నూ 

ముల భాసించును. అవియేవనిన ఒకటి అసంభావన, రెండు విపరీత భావనయను 

అజ్ఞా నము రెండువిధ 

సవి. ఇందు అసంభావస యనగా అద్వితీయ సత్చదారమెన (బహ్మాలెడు, 
eo mw 

కనబడుటలేదు యని తలచుట. ఇదియే ఆవరణశ క్రి, ఈ శక్తి యెంతటి ఇ 
m0 



బగ్ర (బ్రహ్మవిద్యానుస స్దాన దర్పణం 

విద్వాంసునికై నను ఆత్మజ్ఞానము కలుగనివ్వదు. ఇంక రండవదియైన విప 

రీత భావనచే కలుగు విక్షేపశ క్తి యీ మిథ్యాప్రపంచమునే వాస్తవమైన దానిగ 
తోపింపజేయుచు సతతము సుఖదుఃథాది మనోవికారములను, సక్షతాభి 

మానములతోను, సంకల్పవికల్పములతోడను, రాగద్వేషాదులను, జీవునకు 

కలిగించుచుండును. ఈ రెంటినీ విద్వాంసుడు జయించిన కాని తన వాస్తవ 

స్వరూపసాక్షెత్య్కారము కలుగదు. కావున విద్వాంసుడు తన నిత్యానిత్యవివేక 

విచారణ, మననాదులఒ తన ఆవరణదోషమును ; సతత ధ్యానసమాధ్యభ్యాస 

ములచే తన వికేపదోషమును పోగొట్టుకొనుట విద్వాంసుని కావశ్యకమగు 

చున్నది. ఇందొక చిన్న రహస్యమున్నది. అదియేది యనిన వికేపకార్యము 

(వారబ్బము ననుసరించి యుండును.కావున జ్ఞానాభ్యాసమైన ముముతువునకు, 

తన జ్ఞానబలముచే ఆవరణదోషము క్షీణించిననూ, (ప్రారబ్దము ననుసరించి 

వికేషము విడువదు. అయిననూ దానిని, విద్వాంసుని జ్ఞానపటిమచే, సర 

తాభిమానరహితముగ ననుభవించునెడల, అయ్యది ముముకువునకు తన పరమ 

(ప్రాప్తికి (పతిబంధము కానేరదు. కాని విద్వాంసుడు తన విక్షేపకార్య మెన 

అనుభవముల యండెంతమా(త్రమును స కుడుకాకూ డదు. 

విద్వాంసునికై ననూ మననాద్యభ్యాసములు లేనిది గురువులు చెప్పినంత 

మాత్రమున (బహ్మసాక్షెత్కారము కలుగదు. కౌన శాస్ర్రమందు విశ్వాసముతో 

విచారాదులను చేయుచుండుట యావశ్యకము. ఏలనన :_ 

శ్ పరోక్షజ్ఞాన మ(ళద్దా (పతిబధ్నాతి నెతరత్ | 

అవిచారోఒపరోక్షస్యజ్తానస్య (బుతబం౦ధక 8 [| 
మ్, 

అనగా అవిశ్వాసము పరోక్షజ్ఞానమును చెరచును. అవిచారము అనగా 

విచారము చెయకపోవుట అనునది విద్వాంసునకు అపరోక్షజ్ఞానమును కలుగ 

నియ్యక చెరచును, అనిన్ని యింకనూ సామాన్యముగ నొకటి రండునార్లు 

విచారించిన యెడల _బహ్మసాక్షెత్యారము కలుగనిచో, విద్వాంసుడు విసుగు 
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జెందక సాక్షాత్కారము కలుగువరకును, అనగా ఫల[పా ప్తి పర్యంతము (బ్రహ్మ 

విచారము నిరంతరము చయుచుండవతె నను విషయమును- 

శో వి చార్యాప్యాపరోక్షేణ(బహ్మాత్మానం నవే తిచేత్ | 
గా వానతి 

ఆపరోక్ష్యావసా నత్వాద్భూయోభూయోవిచారయేత్ || 

అని పంచదశికారులై న విద్యారణ్యస్వామి తెలుపుచున్నారు. కావున విద్వాంసుడు 

తాను పరోక్షముగా (గహిఎచిన బోధను సతతముగా నిట్లు విచారానుసంధా 

నాదులను చేయుచుండవలెను. అది యొట్లుండవలెననిన :- వ్యవహారకాల 

మంచదెనను తనకు నెను అని స్ఫురించునద్బుడు గూడ, తన వాస్తవస్వరూ 

పము అద్వితీయ అఖండపరిపూ ర్ల స్వరూపమైనదియనిన్నీ కాని తన (ప్రారబ్ద 

వశమున యిప్పుడు యీ శరిరోపాధిబద్దుడ నై పరిచ్చిన్నముగా నున్నాననియు, 

అయిననూ యిప్పుడు తన వా_స్తవస్వరూపము పరోక్షముగానై నను, నిశ్చయ 

ముగా (గహించినవాడను గనుక, నా అథ్యాసపాటవముచే అచిరకాలముననే, 

నా (పారబ్దము క్షయించి నాకు సాక్షొాత్యారము రలుగుసను (ఏతి నిశ్చయము 

లతో, ఉత్సాహపరుడై , ఆత్మవిచారానుసంధానాదులను మనోనిష్టతో యాచ 

రించుట ముముక్తు క _్రవ్యము-అట్లి యతి క_ర్తవ్యతానుసంధానములను 

సంగహముగ నిట్లు తెలిసికొని అభ్యసించుచుండవలయును- 

ఇప్పుడు నేను అజ్ఞాన స్వరూపమును తెలినుకొన్నవాడను గనుక నా 

జ్ఞానాభ్యాసముచె లింగ శరీరమను అంత ఃకరణబంధమునుండి విముక్సు శనగు 

దును. నేను చిత్తుయొక్కయం శమునుగాన చిదానందసము.ద్రమునందు 

(ప్రవేశించినవాడ. _భేదములేదుగావున సర్వోపాధివినిర్ముక్షుడ్ననె పరమాత్మనే 
యగుచున్నాను. మరియు నెనుసాక్షి, కూటస్టుడను,  (ప్రత్యగాత్మను. 

పరిపూర్ణుడను, చిత్స ఇరూపమునేయగుదును గాని మరియొకటిగాను. ఒక్కటి 

యయిన ఘటమునకే ఘటమనియు, కలశమనియు, నామభేదకల్పనంబు 

నందు, దానితోకూడిన యాకాశమునందు ఫఘటాకాశమనియు, కలకాకాళ 
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మనియు, వ్యవహోరభేద కల్పనంబులు కలిగినటుల నొక్కటియగుజ్ఞానమునకు 

(పపంచ భేదకల్పసంబును, అడ్జానకల్పిత అంతఃకరణసహితుండనగు జీవుడను 

మొదలుగాగల వ్యవహారభేద కల్పనంబును కలిగియున్నది. ఇందు ఘటము 

పగిలిపోవుటచే, ఘటాకాశము, కలశాకాశము, అను రెండునూ నివ ర్తించి 

మహాకాశంబొక్కటియె నుండునటుల అజ్ఞానము నశింపగసే, జీవేశ్వ 

రాదిభేదంబును, నివర్తించి చిత్తు ఒక్కటియే నిలుచును, ఈ చిత్స్వ్వరూప 

మొక్కటియె. చేను, అహం ఈ (ప్రపంచము ఇదంరూసమున ఛాసించు 

చుంటిమి. వాస్తవమున. ఇదియంతయును ఒక్క-టియెన పరమాత్మస్వరూప 

మే కాని తదితరమేమియును కాదు. (శుతులును ఈ విధంబుననే ఐక్యంబును 

జిప్పుచున్నవి. అగ్నిని అగ్నియందుంచునెడ, నై క్యంబునొంది యభిన్నం 

బగు, నామముచెతను. రూపముచేతను, (గహింపబడునే కాని, వేరుగా తెలి 

యబడనసటుల నున్నూ, ఉప్పుకొఠారమునందు ఉంచబడిన తృణము మొదలగు 

నవి కాలక్రమమున లవణ మే యగునటులనున్నూ, సము[దజలము సందుంచ 

బడిన లవణము కరిగి సము[దజలరూపము నొందునటులనున్యూ,  అచెత 

నంబగు ఈ జగంబు చేతనంబునందు మిథ్యారూపమునకన పడుచూ, జ్ఞానము 

వలన విలాపనము చేయబడినదియయి, అద్వితీయమైన చేతనమే యగు 

చున్నది. మరియునూ, జలమునందుంచబడిన జలంబును, కీరమునందుం 

చబడిన, _క్షీరంబునూ,  ఘృతమునందుంచబడిన ఘృతంబును, నాశంబు 

నొందనివై అభిన్నముగ యొక్క-టిగనే (గ్రహింపబడుచుండునట్లు నిత్యానం 

దంబును, పరమకారణంబును నగు చేతనంబునందు, (ప్రవేశించిన నేనునూ, 

నై క్యంబునొందువాడను. మరియునూ, నేను నిత్యంబును, సర్వగతంబును, 

శాంతంబును, పరిపూర్ణ ంబును, నిష్కలంబును, నిిష్య్కైాయంబును, శుద్దం 

బునగు [బహ్మంబు నగుదును. మరియునూ, నేను పుణ్యపాపవినిర్ముక్తంబును, 

జగత్కా-రణంబును, అద్వితీయంబునూ నగు [బహ్మంబు నగుదును. అని 

ఇట్లు జిజ్ఞాసువై న విద్యాంసుండు, గురుశు.శూహాదిపరుండ్పై సత్త్వాదిగుణ 
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రహితంబగు (బహ్మాంబు నెపుడునూ. తానుగనే ధ్యానింపవలయును. ఇదియే 

విద్వాంసునకు విద్యాభ్యాససారము. దీనిమహిమను గురించి :_ 

శ్లో॥ _అభ్యాసా త్సర్వసిద్దిఃస్యాదితి వెదానుకాసనం 

తస్మాత్వ్వం సర్వముత్పృృజ్య కుర్వభ్యా సెస్థి ర రంమనః ॥ 

"అనగా జిజ్ఞాసువునకు సతతాభ్యాసాదులవల్ల నే సర్వసిద్ది కలుగు 

ననియూ యిదివేదశాసన మనియూ, ఇటుల అభ్యాసముచేయు విద్యాం 

సునకు మనస్సు క్షయమొందిన దై, మనసుక్షయమొందగ, నాత్మ తనంతట 

తానుగనే (ప్రకాశించుచుండును. ఆత్మ (పకాశింపగా సర్వసంసార దుఃఖం 

బులును ఆత్యంతికముగా కయ మొందుచున్నవి, యని శ్ర వశిష్ట భగవానులు 

తెలుపుచున్నారు-కానఇదియే విద్వాంనునికి విద్యాభ్యాస (ప్రశంసా సారము. 

అఖండత్స నిరూపణ 

ఇట్ట స్వరూపమును గురించి అనుసంధాన (ప్రకార నిరూపణమందు 

లఘువుగ తెలుపబడీయున్నది. అయినను యీ అఖండ స్వరూప వివేచనము 

జ్ఞానమున కతిసన్నిహిత మై స్వరూపానుసంధాన, గోచరములకు సాకొత్సాధ 

నముగనుండి జిజ్ఞాసువులకు యిట్టి అఖండత్వమును బాగుగ గు ర్తించినచో, 

బోధ, కరత లామలకముగ యుండును గాన తిరిగి దీనిని విపులముగ 

విచారదింతము. 

అఖండత్వమనగా ___ (త్రివిధ పరిచ్చెద కూన్యత్వమని 

(గహించవలెను. ఈ |తివిధము లేవనగా_దేశ, కాల, వస్తువులు. ఇవి 

యన్నియు నామరూప మా(త్రములే. యనియును కల్ఫితములనియు అనగా 
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అధ్యాసములనిన్నీ ఏటికి అధిష్టానము ఆస్తి, భాతి, (పియత్వములతో తెలియ 

బడు పరిపూర్ణాఖండ స్వరూపమెన (బహ్మయేననియు లోగడ నిరూపణలచ 
క ర్లు 

నిశ్చయించి యుంటిమి. దీనిడే 

శో నాను రూపాదయో యత కల్పితాశ్చి త్త వ్మిభమాత్ । 

వ్యోమ్నీవ నగరం య త్త దృహ్మ తత్త్వమసి (ధువమ్ Il 

ఆకాశమందు కనబడు గంధర్వ నగరముతో (చిత వర్షములు) 

ఆకాశముకు సంబంధములేనియట్లు-యీ దేశ, కాల, వస్తువులు (భాంతి 

కల్పితములగుటచే వీటితో నా పరమాత్మ యెట్టి సంబంధమును పొందక 

ఆయన సడా, అఖండ అద్వితీయ పరిపూర్ణుడై. యుండుననిస్నీ మరియు ఆ 

(బహ్మ నేను అని “అహం౦ంబహ్మాస్మి” అను మహావాక్యము తెల్పుచున్నది 

గాన జిజ్ఞాసువునకు తన వాస్తవ స్వరూపము _బహ్మయే యని (గ్రహించుటకు 

అఖండ న్వరూషగహణ మావశ్యకము. పయిన తెలిపిన మూడు విధములలో 

వ్యావహారిక పరిచ్చద (గహణములచే దృశ్యవస్తు సముదాయములు కల్పితము 

లని యెట్లు (గహించుచున్నామో యై వ్యవహార రహిత వస్తువులయందు 

అనగా దేశకాలములు గూడ మనః కల్పితములుగానే నెరుగవలయును. ఈ 

(తివిధముగా కలుగుచున్న మూడు కల్పిత జ్ఞానములను వాస్తవ జ్రానముచే 

తషజించగా అఖండముగా శెషించు సత్పదార్హ మె మనలకు జీవాభిన్న (బ్రహ్మ 

మగుచున్నది. అనగా తాగేయగుచున్నాడు. కాని యిచట అన్నియు తీసివేసిన 

యెడల (త్యజించిన) మిగులునది యేమియులేకపోవుట సంభవించునుగాని 

యొక్క సత్పదార్థముండుట యెట్లు సంభవమని _ అన్యమతవాదులిచట మన 

కొక యాకేపణ నిచ్చుచున్నారు. వీరిలో బౌద్దులు (ప్రధానులు. వీరు కూన్య 

వాదులు. వీరి. యాకేవణ మేమన కనబడు సర్వమును త్యజించిన మిగులు 

నది, మాకున్నూ---అదై త సిద్దాంత వాదులై న మీకున్నూ ఒక్క-టియే 

గదా_ఆది కూన్యముగాన మీ సిద్దాంతమునకున్నూ, మా సిద్దాంతమున 

కున్నూ బేధములేదని యాకేపించుచుందురు. మరియు మాధ్వరామానుజులు 
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మనలను “ పచ్చన్న బౌద్దులు. అని పరిహాసించుదురు. కాని వాస్తవము 

విచారించినచో వారి సిద్దాంతము నిలబడుబకే వీలులేదు_ఎట్ల నగా శూన్యము 

అనగా లేనిది అనియే కదా. ఇట్లు కలుగుటకు మొదట యొకటి యుండిన 

గదా లేకపోవుట యను శూన్యవాదమున కవకాశము యుండును-గనుక 

వారైనను మొట్టమొదట యొక పదార్థ సత్తను ఒప్పి--తరువాత లేదన 

వచ్చునుగాని అట్లుగాఠ ఏమిలేదు అనుటకు అనగా శూన్య వాదమునకై నను 

సంభవము కలదు. ఇదిగాకను బొదమళ వాదులు మన అదిత సిద్దాంత 
6 Q_ (టు 

మును బట్టి త్యజించబడునదంతయు కల్పిత సదార్థ మెగాని వాస్తవ పదార్థము 

కాదని వారు తెలుసుకొనలేక మందపజులె యిటి యాక్షేపణలిచ్చి శంకించు 
జోరు రం 

చున్నారెగాని వారి సిద్దాంత సామర్ల ఇముచేత నెంమాతము కాదు. ఇట్లి 
డు థు రు 

శూన్యవాదులుకూడ మొదట యేదో యొకటి యున్నదని ఒప్పుకొని యీ 

సర్వము అట్టివారి శూన్యములోనుంచే వచ్చినదనక వారికి తప్పుటలదు. అనగా 

యీశూన్యమని వారనునదియే జగదధిష్టానముగా తీసుకొనుచున్నారు-__ఇట్టిది 

అజ్రానముగాక మరమున్నది. గనుకనే యిట్టి బౌద్దమత సిదాంతమును అజ్ఞా 
చః శ (థె ఢి డు 

నవాదమని చెప్పక తప్పదు__ఇట్టీ వారికి గూడ యొదోయొక పేరున దృశ్యా 

ధిష్ఞానమును యొస్పుకొనక తప్పకుండుట చేతనే *యచ్చూన్య వాదినాం 

శూన్యం" కూన్యవాదులు దేనిని శూన్యమని చెప్పుచున్నారో అదియే మా 

(బహ్మయని యోగ వాసిష్టమందు తెలుపుచున్నారు. ఇదిగాక వ్యవహార 

దృషితో పరిగణించిననూ మన అదె్వత సిదాంతమునకున్నూ బౌద్దమత 
లిపి | న్ ధి థి 

సిద్దాంతమునకుల్నూ--జవించియున్న గజముసకున్నూ, మృత గజమున. 

కన్నూ యున్నంత భేదమున్నదని చెప్పక తప్పదు. మరియుక్నూ కార్య 

సిద్దికి ధనము సంగహించి నిర్వహింపదలచువానికి._ ధన రహితుడు అనగా 

ధనములేకగే సిద్ధిని బడయగలనను వానికిని యుండునంత తారతమ్యము 
గలదు. 

ఈ కాలము ననుసరించి కొంతమంది బుద్ధిమంతులు యిట్టి బౌద్ద 

సిద్ధాంతములను వారి సపరమతరణోపాయముగ దలచి వ్యవహారబుద్ది సౌలభ్య 
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తలతో (గ్రహించుచున్నారు. గాన అట్టివారు (ప్రమాద యుక్షులుగా కుండు 
టకుగాను యీ రెండు సిద్దాంతముల వాస్తవికత యిచట సవి_స్తరముగా 

నిరూపింపబడినది. 

గనుక జిజ్హాసువు ఆఅదై్వైత సిద్దాంతమును బాగుగ (గహించి, జాన 

మున కతి సన్నిహితమగు యీ అఖండత్వమును-,త్రివిధ పరిచ్చేద రహిత 

ముగా సత్యజ్ఞానానంద లక్షణములతో, అద్వితీయ--అభఖిండ పరిపూర్ణాకార మె 

తన వాస్తవ స్వరూపమని (గ్రహించి సర్వదా తన సత్య స్వరూపమును అఖండ 

సత్సదార్థముగా (గహించి అనుసంధానము గావించుచుండవలయును. అహం, 

నేను అను తనయొక్క అఖిండానుభవమును (ప్రతివారును స్మ తిరూపమున నేను 
అని (తికాలములయం దును, అవస్థాత్రయమందునూ, ఉన్నది. ఉన్నాను అను 

సచ్చద్ర మా(త్రముతో సర్వ వస్తువులయందును తనను, సదా గుర్పించుచూ 

ఆనుభవించుచునేయున్నారు. ఇది గుర్తించి సదా తాను, సంవిత్స్వ్వరూపమైన 
తన వాస్తవ స్వరూపముతో, సర్వ దేశములయందు._సర్వకాలములయం దు-__ 

సర్వవస్తువులయందు సర్వావస్టలయందుగూడ నేను నా సత్యస్వరూపముతో 

యున్నానని తెలుసుకొనిన యడల తన అభఖండత్వ-_పరిపూర్ణ త్వములను 

(గ్రహించినవాడే యగును. ఇట్టి తన అనుభవమునంతయూ సవి స్తరముగా 
లోగడ నిరూపించి యుంటిమి-_దానినంతయూ జ్ఞ పినుంచుకుని తన వాస్తవ 

స్వరూపము త్రివిధ పరిచ్చేద కూన్యమైనదియని తెలుసుకుని, తన అఖండ 

స్వరూపానుసంధావమును గావించుచుండవలయును. ఇట్టి తన అఖండానుభవ 

సుఖము ,ప్రతివారిచె అనగా పండిత పామరులచేగూడ సుమ ప్రియం దును 

విద్వాంసునిచే సమాధి స్టితియందునూగూడ యీ సుఖానుభవము పొందబడు 
చున్నది. ఇట్లే అఖండానుభవము, సుఖ స్వరూపము గనుకనే (పతివారున్నూ 

సుషుప్రిని కోరుచూ అనుభపించుచున్నారు.__అయినను, యిట్టి స్వరూప సుఖ 

మును సుఘ_ప్తియందు అజ్ఞానావృతులై_ కర్మ ఫలమునుబట్టి 'కాక్కా_లికముగ 

సుఖము ననుభవించుచున్నారు. గాని యిది నిత్యము గావించుటకు జ్ఞానమావ 

శ్యకము. ఇట్టి జ్ఞానముతో అఖండ సుథానుభవమును పొందుటే సమాధియన 
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బడును. ఈ సమాధ్యభ్యాస పరిపాక పాటవముచేతనే విద్వాంసుడు తన నిత్య 

నిరతిశయానంద సుఖమును పొందును. ఇట్లు సుషుప్తి, సమాధి స్టితులందు 

కలుగు అఖండ స్వరూప సుఖమునె “యత నాన్యత్సశ్యతి, నాన్య యణోకతి, 

నాన్యద్విజానాతి సభూమాయో వె భూమాతత్పుఖం” అని (శ్రుతి తెలుపు 

చున్నది. 

ఆతృ వఏచ్రారము 

ముముకువై న జిజ్ఞాసువునకు యీ, చేసిన విచారమువ Cc అత్మ (తాను) 

నిత్యుడనిన్నీ, యీ శరీర్వతయము లాగంతుకములని నిశ్సృయమగుచున్నది 

గదా. శుద్దజీవుడు సత్యస్వరూపుడై న తనయందు అనాది ఆవిద్యాకామకర్మ 

లను, కల్పితకారణాంతరములచే యీ శరీరత్రయములు ఆగంతకులుగా తన 

యింటియందు (ప్రవేశించిరి. ఇట్లు వీరు (వవెశించి బహుకాలము (అనాది) 

అగుటచే, శుద్దజీవుడనయిననన్ను, నా సహజమైన సచ్చిదానందలక్షణములను 

మరపించి వారి స్వభావమైన పరిచ్చిన్న జడదుఃఖములను నాయందు (ప్రవేశ 

పెట్టి నా యింటిలోనేయుండుచు చివరకు యీ యిల్లుగూడ వారిదనే (భాంతిని 

వా_స్తవ యజమానినై న నాకు కలుగజేసి నా అండనచేరి నా స్వపకాశలాభ 
ములతోనే వారు సమస్తానుభవములు చేయుచు సత్యజ్ఞానానంత స్వరూపుడనై న 

నన్ను సంనారిగా కల్పనజేసి దుఃఖముల పాలు గావించుచున్నారు. అనాది 

కాలమునుండి వీరు నా యింటియందే యుండివారే యజమానులు లాగున 

వ్యవహరించుచున్నందున (బ్రాంతియుతుడనై వారే యజమానులేమోయని 
తలచి వారిలో (ప్రధానుడై న 'అంతఃకరణము నను వర్షించి (సూక్షదేహము) 

వాడు చేయు దుస్పంకల్పములు, క _రృృత్వభో _రృృత్వములు మొదలయిన 

(క్రియలను నావియని తలచి యీ సంసారమహో న్థవమందు మునింగిననాడన 
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యితిని. కాన నా పుణ్యఫలముచే గుర్వీశ్వరాన్నుగహము కలవాడనై యిప్ప 

టికి నేనెవడనో యీ శరీర్షత్రయచోరులు నా యింటి యందేట్లు (ప్రవేశించిన 

వారలో తెలుసుకొన్న వాడనియితిని. కాని వీరిని వెడలగొట్టుట కష్టసాధ్యము. 

అయినను వీరిని గా హృత్పద్మమందున్న వివేకమను సాధనముచే నిర్మూలిం 

చుదునుగాక. అప్పుడుగాని నా స్వరూపస్థితిని పొంది శాంతిసుఖములను 

బడయజాలను. 

అంతఃకరణము, సూక్ష్మ శరీరి, అహంకారము, మనస్సు, యువి 

యన్నియు సందర్భమునుబట్ట పర్యాయపదములుగ [గహించవచ్చును. ఈ 

గరిర్యతయములో ప్రధానుడు అంతఃకరణమను మనోరూప్పడే. వీనిని 

యుప్పుడు | 'తెలునుకొంటిమి అను యీ మొదలు గాగల ఆత్మవిచారము జనకుల 

శో ॥ పరో (పబుద్దోఒస్మి దృష్షకోరోమయాత్మనః । 

నామేహ హన్మై ౧నం మనసాఒస్మి చిరంహతః ॥ 

ఇప్పటికి తెలుసుకొంటిని, ఆత త్మనపహరించిస చోరుండుగానంబడియె. 

ఈ మనస్సు చిరకాలమునుండి నన్నుహింసించుచున్నది. కాని నిపుడు దీని 

జం పెదననియు, మరిన్నీ 

ల్లో 1  ఏతావంతమిమంకాలం మనోముకా ఫలంమరు, 

అ విదమా సీదధునా విదంతు గుణమర తి ॥ 
ధి ధి బా 

నా మనస్సు అను ముత్యము యింతకాలమువరకు విద్దముకాలేదు. 

ఇప్పుడు విద్దముకాబడినది. విద్దము అనగా, శికీంపబడి సంస్కరణ ముగా 

నింపబడినది. గుణమనగా శమదమాది గుణసంయుతం౦ ఇకై ముత్యపు 

ఉదాహరణ మం దువిద్ధంఆనగా కొలిచిచేయబడినదని య__గుణమనగా సూత 

మనియు (గహించవలయును. జనకుండిటుల చింతించినవాడై. యీవిధంబున 
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యోచించెను. వీడు, నేను నాది, యను ఆభిమానములు, లోనతోచుచున్న 

కర త్వ భోకృృత్వ్యములు మొదలుగాగలవి అసత్యములు గావున వానిని 

విడచిపెటి__అతిబలవంతమెన యీనా ఆసంత్కత మనస్సునుగూ త విడచి 
౬ వ్. 

"పెటి (పశాంతినెందుచూ వివేకమున్నాశయించెదను. ఈద్భ శ్యమందు నిత మె 
రం ర్లు 

(గాహ్యమగువస్తువేదిని, నాకు కనపడుఏలేదు యత్నముచేసి దేనిని సాధిం 

తును. పరిపూర్ణ మె స్లిరంబగుచితే, నాస్వరూపముగాన నాకు కల్పింపదగిన 
చె ణు యా య — 

(| 

దెమున్నది. సర్వమునేనై యున్నందున నాకు కావలసినదెమియుండును. 

స 

క్లో ॥ _నాభివాంఛామ్యసంన్రాప్తం సంప్రాప ౦ నత్యజామ్యహం | 

స్వచ్చ ఆత్మని తిషామి యన్మమాసు్తుతదస్తుమే ॥ 
లు © —_ బాం 

నెను ప్రాప్కించని దానిని కోరను. ,ప్రాప్తమెనదానిని విడువను. 

నేను నిర్మలంబగు నా యాత్మయందు స్టితిగలవాడనయి యుందును, [పార 

బ్లానుసారముస నాకు యేదికలుగవలయునో అదియే కలుగుగాక ఆని నిశ్చ 

యించుకొన్నవాడై యిట్లు చింతింపదొడ గను. 

ళో 1  అనుధావతియోభోగాం స్స్యక్సా ఇశమరనాయనం | 

సంత్యక మందారవనః (ప్రయాతి విషజాంగలమ్ ॥. 

శ్లో ॥ యదియాసి మహీరం్రం _బహ్మలోకమథాపి వా ! 

తన్న నిర్భృతి మాప్నోషి వినోపశమనామృతమ్ ॥ 

ల్లో 1  ఇమావిచ్మితాః కలనా భావాభావమయాత్మికాః | 

గ 8కొయయైన భయో గాయ నసువాయ కడాచగ ॥ 

థో శద్దాదిగా భి రెతాభిః కింయూర్థహతవ్భ త్సిభి; 

యస్మాత్కించిపవాప్నోషి యస్మిన్వహసినిర్వృతిం, 

. తస్మింశ్చి త్తళమే మూర్జనాతీధావసి కింపదమ్ || 
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లొ 1  కురంగాళిపతంగేభ మీనా స్త్వేకై కళోహతాః | 

సర్వ్వైరెతై రన ర్లైన్నైర్వా ప్పస్యాజ్ఞి కుతస్సుఖమ్ ॥ 

అనగా కాత్పర్యార్హ మెమనిన :___ఎవరు శాంతియను రసాయనంబును 

విడిచి భోగంబుల _పేరితుడై వర్తిచుచుండునో వాడు పారిజాతవనంబు 

విడచి విషవృక్షభూ యిష్టం బగు సరణ్యంబును గూర్చి ఫోవుచున్నాడు. 

ఓ మనస్సా__నీవు పాతాశంబునకేగిననూ, లేక(బహ్మలోకంబునకేగిననూ 

ఉపశాంతియను నమృతంబునొందక సుఖమొందనేరవు. విషయంబులు సద 

సద్వస్తువులగుటవలన నీ భావాభావరూపంబులును, నానావిధంబులునగు కల్పన 

లును, అధిక దుఃఖంబునే కలిగించునుగాని యెప్పుడును సుఖంబునీయజాలవు 

ఓ మూర్ధచిత్త మా, శ బ్రాదివిషయంబులందు వృత్తులతోనేమిలాభము. ఏశమం 

బువలన _బహ్మపదంబునొందుదువో, ఏ శమంబుకలుగగా ఆత్మానందమునను 

భవింతువో, అట్ట శమంబునందేల నిలుకడ నొందదో చెప్పుము. 

ఒక శబ్రవిషయంబుచెత మృగంబును, గంథ విషయంబుచేత తుమ్మె 

దయు, రూపవిషయంబుచేత మిడుతయి, స్పర్శవిషయంబుచేత నెనుగుయు, 

రసవిషయంబుచేత చేసయు, నిట్లు ఒకొక్క విషయంబుచేతనే యవి 

నశించినవి. 

ఓ మూఢ చిత్తమా, యీ విషయంబులన్నిటితో గూడిన సీకు సుఖం 

బెట్లు కలుగునో చెప్పుము. అనిన్నీ_మరియు యీ వాసనా జాలము నాకంత 

టను బంధమునే కలిగించుచున్నది. కావున దీనిని విడిచి శాంతి నొందితినేని, 

నాకనంతంబగు జయము కలుగగలదు. ఆత్మకంటె చిత్తమనునది వేరుగ 

లేదు. విచారణచేయు పురుమునకు చిత్తమే లేదుకదా. అనగా యీ చి త్తమ 

నునది అవిచారణవలస నేర్పడినది కావున విచారించిన యిది చి త్తం అని 

(పకాశింపదగినదేదియును లేదు. బిల్వ ఫలమునందు ఏనుగులు వుండుట 

సంభవింపనియట్లు, సూష్మేమగు నా మనసునందు దేశకాలాద్యపరిచ్చిన్నంబగు 

నాత్మయుండు కొట్లు సంభవము. 
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శో పాదాంగుష్టాచ్చిరో యావత్క-ణ శ; (పవిచారితం | 

నలబ్దో=.సావహం నామ కః స్యాదహమితి సి సతః ॥ 

బాదాంగుష్టము మొదలుకొని శిరము వరకును (పతియణువును విచారిం 

చినను అహం, నేను అను పదార్థము లభింపదయె, ఇక నేను అని వవహ 

రించుచున్న పదార్థ మెయ్యది. నేను వా_స్తవమున కాన స్వరూపుడను, స్వయం 

(పకాశమానుడను. అయినను ఓ మనసా, నీవు దుఃఖ మూలముననే కలిగి 

తివి గాన నను ఆత్మానాత్మ వివేకంబున కలిగిన జ్ఞానముచే నిన్ను వధించు 

చున్నాను. ఈ జగంబునందంతటను (పకాశించువాడను నేను అనునదిగాని, 

యీ దృశ్యంబున కనబడు నేను కాను. ఈ దృష్టియే వా్తవమైనది. నేను 

పరిచ్చిన్నుడనను దృష్టి (భాంతి కల్పిత మై అవా_స్తవమైనది. అని చింతించుచు 

తన యింద్రియములతోనిట్లు సంబోధింపదొడగెను_మీరు వాంఛలేని వారై నను 
మీమీ విషయంబులను రూపాదులను (గహింపగలరు. మీరిట్లు యిచ్చాపూరి 

తులై (ప్రవర్తించుటకు వాసనయే కారణము. కావున లోనున్న వాసనా సంక 

ల్పములను విడిచి మీ పనులజేయుచుండుడు. ఇటుల జేయుచుంటిరేని యే 

విధమగు దుఃఖమును పొందనేరరు. మీరు (యిం్యదియములు) పట్టుపు పురువులు 

తమవల్ల కలిగిన దారమును, చుట్టుకొని నశించినట్లు మీరు ఆశచేత వ్యర్థముగా 

నశించిపోవుచున్నారు అని యింకనూ తన చిత్తముతో. 

శో హేచి త్త సర్వేం[ద్రియ కోళ్ళ తస్మా | 
C౧ 

కృషం క్యము* లత్య నూనం । 

లోక్యచాత్మాన మసత్స్వరూపం | 

నిర్వాణ మేకాముల బోధమాస్వ ॥ 

సక్వం(దియములకు నివాసంబవగు నో చిత్తమా (మననా) నీవు సర్వందై 

యములతో నేకత్వమును పొంది, నీ కల్పిత స్వరూపమును లేనిదానినిగా 
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నెరింగి అనగా అవా_స్రవమని (గహించి.. కెవలంబును, నిర్మలంబునగు జ్డాన 

స్వరూపంబగు మోక్షము గలుగుటకుగాను నిర్వ్యాపారము, నిరిచ్చకలదానవై 

యుండుము అని బోధించి సంకల్పములను వృకిములును, ఆశలను తీగ 

లును గల మనస్సను వనమును చేదించి చిదాకాశంబు (బవేశించి సుఖంబుగ 

విహరింతునుగాక అని 

శో పదం తచను యాతోఒస్కి కవలో౬ఒస్మి జయామ్యహం । 

నిర్వాణో౬స్మి నిరంళోఒస్మి నిరీహో౬స్మి నిరీప్పితః || 

నేను నిర్మనస్కుంజడనగుఏవలన కేవలుండనై _బహ్మభావంబు నొందితి, 

తాప త్రయంబులడంగుటచే ము క్తరూపుండ నై తిని. సరిపూర్ణు డ నగుటవలన 

నిరంశుడనై తిని అనగా అపరిచ్చిన్నుడనై తిని. సమ _స్తకోరికలను పొందిన 

వాడను గావున నిష్యాముండను, అందువలన నిస్పంకల్పుండను నగు 

చున్నాను. అని తలచెను. అటుల  చిత్సామ్యుంబుననుసంధించుట వలన 

లోనను త్తమంబగు నానందానుభవంబునొంది, ఆయానందానుభవంబున తన 

చిత్తము లయించినదియు, పరిపూర్చ్యంబును, అపరిచ్చిన్నంబును, నిర్మలంబగు 

నాత్మచై తన్యంబు నొంది ఎకాకారంబగు శాంతినిబడసి యుత్కృష్టంబగు 

చిత్తవిశాంతి నొందెను. గాన ముముకువ యీ విధంబునంతయు బాగుగ 

(గ్రహించి తన చిత్తంబును సంస్కరించుకొని, చిత్తవృత్తి నిరోధుండై తన 

సత్యస్వరూపమైన సత్యజ్ఞానాంత లక్షణములను (గహించి తనయొక్క నిత్య, 

నిరతిశయ, దృశ్యరహిత, స్వ(ప్రకాః, అసంగ, సర్వాథిష్టాన, అఖండ, పరి 
పూర వైతన్య స్వరూపమును నిరంతరము అనుసంధానము చేయుచుండ 

వలయును, ఇదియే మోక్షసాధనోపాయము అని [గహించవలయును. 



మన యనుభవములో సర్వదా యెచటనై నను శక్తి, శ క్హిమత్తుల 
కబేధమే కనబడుచున్నదిగాని-యీ రెండును బేధముగా అనగా (ప్రత్యేక (ప్రత్యేక 
ముగా కనబడుటలేదు. ఎందువలననిన యెడల యెచటనై నను యీళ క్తి 

మనలకు ఉపాధిసంయుక్క మైనప్పుడే గోచరించుచు కార్యకారియగుచున్నది 
కాని అన్యధాగా అగుటలేదు. ఉపాధిసంయుక  ముగాని శ కినిచూచుట 
కెవరికిని సాధ్యముకాదు. అట్టేశ క్రి కార్యకారియును అగుటలేదు. అయిననూ 

శక్తి, యున్నదనిమా(తము శాస్త్రముచేతను మనలో కానుభవమును బట్టి 

కూడ యొప్పుకొనక తప్పదు. ఏలనన యీకాలమున మనయందరి యను 
భవములోనున్న విద్యుచ్చక్తి (Power of Electricity) యే మనలకు 

యుదాహరణముగానున్న ది. (ప్రపంచమున యిట్టి విద్యుచ్చక్తి యొకటి 
యున్నదని తెలుసుకొనియేగదా దానిని వుత్పత్సిచేసి దానిలక్షణములను వుషా 
ధులులేక సాధనములుద్వారానే (Through instruments) తెలుసుకొని 

అట్టిశ కిని వివిధయుపాధులద్వారానే యుపయోగించి లాభము పొందుచున్నా 
ముగాని, యీశళ క్తి యింతగొప్పదై నను వుత్పత్తి (1676100)చేసి దాని 
లాభమును వివిధ, విచిత్ర, భిన్నోపాధులద్వారానే పొందుచున్నాముగాని 

అన్యధాగా వీని లాభమును నిరుపాధికముగా, మానవునిచే పొందబడుటలేదు. 

ఇట్టి లాభమును కలిగించుచున్న _ వుపాధులు లేక సాధనములు 
(instruments) స్తూల, సూక్ష్మ, సూక్కతరములుగానుండును. ఎట్టున్నను 
యివియన్ని యు ఉపాభులేగాని, ఉపాధియందుండు శ్రక్రిమాత్రము కౌజాలవు. 

ఈ యుపాధులు యెట్లివియెనను అవికాల( క్రమమున చికనానా శములు 
(deterioration and destruction) పొందుచూ అట్ట యుపాధులయందు 

శఛక్షికనబడదు. ఉపాధులు పనిచేసినపుడు యుపాధులయందు శక్రియున్న 
21 
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దనియు, సనిచేయనియెడల ఉపాధులయందు శ క్రి లేదనియు ఉవాధిస్టితులను 

బట్టి ఉవాధులయం దు చెప్పుచున్నాముగాని అట్టిశ క్రి లేదని చెప్పుటకు సాధ్యము 

కాదు. కనుక యిట్టిశ క్షి మనలకుపయోగించినప్పుడును లేనప్పుడును గూడ 

శ క్రియొకటియున్నదని యొప్పుకొనుచున్నాము. కాని కనబడనపుడు శ కి, 
ఉపాధియందులేదని తెలుసుకొనుచున్నాము గాని యెచటను లేదనిచేప్పు 

టకు వీలులేదు. ఇస్తే ఒక్కటిమైన ఆ పరమాత్మయందు సర్వశక్తులు 

యున్నను కార్యకారికాకుండ దారువయందు దహనశళ క్తియున్నట్టుయున్నది. 

దారుషయందు దహనశ క్రియున్నను అట్టిది దహనముకాని కాలములో 

దారువ యనియేచెప్పుదుముగాని అగ్నియని చెప్పుటకు వీలులేదుగదా. 

దారువయందు దహనశ క్రియున్నను అగ్నియను యుపాధియొక్క సంస్క-ర 

ణమువల్ల గాని దారువ అగ్నియగుటలేదు. అసె యీ పరమాత్మనుగూడ 

గుణవిశిష్టుడుగా తోచుచున్న కాలములో మతమే యీయనను శ క్రిమంతు 
డనవలెను. ఈయన గుణవిశిష్టుడుగా కనబడకయున్న నిర్గుణస్టితియం దు 

ఆయనను శ క్రిమంతుడనిగాని శ క్రితోకూడుకున్న వాడనిగాని శాస్త్రము 

మనలకు చెప్పుటలేదు. అట్టి నిర్గుణ పరిపూర్ణ స్టితియందు అనగా కేవల 

పరమార్థస్థితియందు ఆయన (యీ|బహ్మా జగదుత్సతి స్పితిలయ, వివరో 

పాదానకారణమైన అఖండ పరిపూర్ణ చైతన్య స్వరూపమై బహ్మగాన తెలియ 

బడునుగాని, అన్యవిశష్ణఅవాస్త్రవ స్వరూపములతో తెలియబడడు. గనుక అగ్ని 

సంస్కా_రములేని దారువును దారువుయందు దాహకత్వశ క్రి యున్నను అగ్ని 
యనక కేవలము దారువు అనియే యెట్లు (గ్రహించుచున్నామో అమే యీ 
(బహ్మపదా ర్హమును సర్వశక్తుడై నప్పటికిని ఆయన నిరూపాధికుడగుటచే 

అనగా యొట్టివుపాధి సంస్కారములు, విశిష్టత లేనివాడు అగుటచే ఆయనను 
కేవల (బహ్మగానే ఆయన సచ్చిదానంద లక్షణములు, సత్యజ్ఞానానంత లక్ష 

ణములతో (గదాంచవలెనుగాని అన్యధాగా (గహించకూడదని శాస్త్రము 

వల్ల తెలుయుచున్నది. ఈ శక్రియనునది ఉపాధి, విశిష సంస్కారముల 
రు 

చేగాని కలుగదు. ఇట్టియుపాధి విశిష్ట సంస్కారములెట్టివిని యుండక 
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ఆయన అనగాయీ [బహ్మాసర్వదా నిర్గుణ, అఖండ, పరిపూర్ణ ఛై వైతన్య స్వరూ 

పుడై యుండును. బీవుడు యిట్టిసరి పూర్ణ అద్వితీయ అఖండ స్వరూపమే తాను అనీ 

తెలిసికొని అనుభవమునొందుటే మోక్షమసబడుచున్నది_జిజ్ఞాసువిట్టి స్థిత్య 

నుభవమునొందుటకు స్వశరీర సర్వదృశ్య మిధ్యాత్వ నిశ్చయజ్ఞానముతో, 

స్వస్వరూపసతతాను సంధానాదులను ఫలావగతి పర్యంతము అభ్యసించుట 

యావ శ్యకము. 

జనన మరణములు కల్పితమైన దేహధర్మములుగాని ఆత్మధర్మములు 
గావు. జీవుడు వాస్తవమున తాను ఆత్మ స్వరూపుడుగాని, యా జనన మరణ 

వికారములు గలిగిన దేహోపాధులు కాడు. కాన యీ జనన మరణములు 

వా స్త్మవమున జీవునికి సంబంధించినవి కావు. అయినను సర్వజీవులకు తప్పని 

సరిగా యీ దేహానుభవములు కలుగుచుండగా వీటిని నిరసింపజేసి, జీవునకు 

తాను కాదనుకొనుట సంభవమా ? అని శంకించుట కవకాశమున్నది. కాని 
ఈలోకానుభవమును బాగుగా వివేచనజేసినయెడల మన అనుభవరూప జ్ఞాన 
ములు సరియైనవి గావని దృఢసడగలదు, సిద్దాంత దార్త వ్రముకుగాసు ఇందు 

మన అనుభవము సరియైనదా, కాదా యని బాగుగా విచారించవలసియున్నది. 

అది యెట్లనిన_జనన మరణములు అనగా జీవుడు తస (పారబ్బఫలానుభవ 

నిమిత్తము ఒక ఉపాధిని _గహించుట-మరియొక ఉపాధిని వదులుట, వీటి 

వల్ల కలుగుచున్నవి. జీవుడు ఈ సూలోపాధిని వదలుట మురణము_తిరిగి 

మరియొక స్టూలోపాధిని గ్రహించుట జానోనోము. ఈ జనన మరణములు 

జరుగుటకు అనేక భిన్నోపాధులు పరిచ్చిన్న పరిమితాకారములుండినగాని 

వీలుకాదు. ఇట్టి పరిచ్చిన్న వివిధోపాధులన్నియు కర్మఫలానుభవ నిమిత్తము 
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ఈ మహాకాశమందువచ్చుచు, పోవుచు తిరుగుచుండును. ఇట్లు యుపాధులు 

తిరుగుచుండుట అనగా జీవునియొక్క_ గమనాగమనములు అనగా ఉపాధి 

(గ్రహణ త్యాగములు ఒక పెద్ద అవకాశ (ప్రదేశమున్నప్పుడే సాధ్యము. 

లేనిచో సాధ్యము కాదు. ఇట్లు గమనాగమనములు చేయు (ప్రదేశమే మహో 

కాశము. ఇదికూడా నశించునదియి. అయినను మనము ఈ జనన మరణ 

(పవాహములను చూచుచు బొందుచు దుఃఖపరంపరల ననుభవించుచున్నాము. 

(పతిబీవుడు (వత్యకముగ ఈ సంసార దుఃఖమును పొందుచున్నాడు కాని 

ఇది వాస్తవమా, అవాస్తవమా యని ఆలోచించుట లేదు. ఇందు (పతిజీవుడు 

సదా దుఃఖరాహిత్యమును సుఖ్మపాప్రిని కోరుచున్నాడు గనుక ఇట్లు మన 

కగపడు జనన మరణ సంసార దుఃఖము వాస్తవమా అవాస్తవమా యని 
ఎఅవాబాడడా 

చారించవలెను. ఈ సంసార దుఃఖము అనగా జనన మరణ (ప్రవాహము 

వాస్తవమైన యడల దీనినుండి ము క్షికిమారగ్గములెదనిన్నీ, అవా స్తవమైన 

యడల ఇట్టిసంసార దుఃఖమును త్యజించుట మూలముగ ఈ దుఃఖమును పోగొ 

ట్రుకొని వా స్తవనద్వ నువును బొందవచ్చును.వా_స్తవమనగా ఎప్పటికిన్నీ నాశం 

లేనిది.నిత్యసుఖమునుపొం దవచ్చును. దానికిగాను ఈ విచారణమావశ్యకము 

ఇట్టి విచారావ శ్యకతను “తస్మాచ్చాస్ర్రంప్రమాణంతే కార్యాకార్యవ్యవస్థితా 

అని గీతావచనము తెలుపుచున్నది. శాస్త్రమనగా (శుతి. ఈ [శుతివాక్యమే 

శరణ్యము. దీనికి సహకారిగా మన యుక్స్యనుభవములను తీసుకొని నిశ్చ 

యించవలసియున్నది. ఇట్ట (శుతివాక్యములన్నియు ఉన్న సత్యపదార్హము 

దహ్మఒక్కటియే. తదితరమేమియులేదు అనిచెప్పుచున్నవి. లోగడ 

మనము విచారించిన వాక్యములను బట్టిన్ని నిశ్చయమగుచున్నడి. కాని 

మనయనుభవము విపరీతముగానున్నది. అనగా రివతముతప్ప గోచరించుట 

లేదు. దీనినే (శ్రుతి “ోథాంతిమా(తమిదంసర్వం” అని చెప్పుచున్నది. 

గనుక దీనికికారణము |ఛాంతియేనని తెలుసుకొనవలయును. దీనినే 

“పమాదంవె మృత్యు మహం[బవిమి” అని చెప్పుచున్నారు. దీనిని గురించి 
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లోగడ విమర్శించియుంటిమి. వాక్యబోధనుబట్టి ప్రదార్హములనేకములు లేక 

పోయినను ఉన్నట్లు మనయనుభవము కలుగుచున్నది. గాని మన అనుభవ 

ములన్నియు వాస్తవములే కావలెనను నియమములేదు. ఇందులకు మనకు 

నిదయందుకలుగుచున్న స్వప్నాదులు, జాగతలో అనుభవించుచున్న శబ 

చలనచిత్ర (పదర్శనములే దృష్టాంతములు. దీనిని గురించి లోగడ విస్తర 

ముగా విమర్శింపబడినది గనుక తిరిగి ఇచట నిరూపణచేయుటలేదు. 

రెండవ విషయమేమన, లోకవ్యవహరమున మనయనుభవములో 
కూడా ఈ గమనాగమనమను కార్యములు పరిచ్చిన్నమైన భిన్నభిన్నవ స్తువు 

లకే సంభవముగాని, అపరిచ్చిన్నమై పూర్ణ మైన ఏ వస్తువునకుకాదు. ఈ 

కనబడు దైవ్రత్యపపంచము కనబడుచున్నను అది వాస్త్రవమెనదికాదని (శుతి 

వాక్యములవలన నిశ్చయమగుచున్నది. (శుతి “మాయామా(త్రమిదం ద్వైత 

మ ద్వైతం పరమార్హత ౩” అని తెలుపుచున్నది గాన ఈ కనబడుచున్న 

ద్వ్వెత ప్రపంచము వాస్తవమెనది కాదని నిశ్చయమగుచున్నది. ఇట్లు 

నిశ్చయమైన పిదస ఉన్న సత్య వస్తువు (బహ్మ యొకటియే అని తెలిసినను 

దానిని అనుభవములోనికి తెచ్చుకొనుటకు మనకు ఈ చేహాదులు అడ్డువచ్చు 

చున్నవి. ఇవియన్నియు (భ్రాంతి జన్యములు. (భ్రాంతి మా(త్రమిదం విద్వన్ 

విశ్వం _బహ్మణికల్పితమ్" అని శంకరులవారు. చెప్పుచున్నారు. ఈ (ప్రపంచ 

దృశ్య పదార్గములన్నియు జ్లానముచె బాధనొంది మిథ్యయగుచున్నవి, ఇట్టి 

మిధ్యాత్వమును “ఇదం”, మమెదం, అను రెండిటిలోను (శుతియు కను 

భవములతో (గ్రహించి నిశ్చయించినను స్వశరీరానుభవము మిక్కిలి (ప్రబల 

ముగానున్నది. ఐనను (శుతియ క్యనుభవ (పామాణ్యములతో ధాగత్యాగ 

లక్షణవల్ల ను స్థూలసూక్ష్మ శరీరముల మిథ్యాత్వమును (గహించినను శరీర 

మిథ్యాత్వభావనాదార్థ్యమును సంపాదించుటకు తన భోగానుభవములడ్డువచ్చు 

చున్నవి. ఇందుచేతనే (ప్రతి వాడును తన మరణానంతరమందు గూడ తాను 

గాని తన దానినిగాని మిగుల్బుకొని సుఖాభాసమును (గహింఛి ఎర్పాటు 
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చేయు చున్నాడుగాని, తన మరణానంతరమందు తోను ఎట్టు మిగులు 
చున్నాడు ? దాని యొర్పాట్లు యేమిటిగా నుండవలెనని తన నిత్యసుఖస్వరూప 
మును యోచించుటలేదు. అందుకుగాను ఈ (కిందివి పెచనవల్ల 'ఇట్లు 
తెలుసుకొనవలయును. ఇందులో పె నఉదహరించినట్లు తన మరణము, 

స్వమరణము నిశ్చయించుకొని గదా తన ఆస్తి యేర్చాటులు చేయుచున్నాడు. 
అనై యీ నిశ్చయముతోనే ఇపుడు తను ఈ స్థూల దెహధారియైయున్నను, 
నిశ్చయమైన తన మరణానంతర స్వశరీరదహనాంతరమున ఏమి మిగులు 
చున్నది ? అందులో తన వా స్తవస్వరూపమేది ? అది యెట్లు పొందుట? 
అనునది విమర్శించుకొనుట ఆవశ్యకము. ఇట్టి విమర్శ నిశ్చయములు సజీ 

విగాయుండియున్నప్పుడె సాధ్యముగాని మరణానంతరముగాదు. ఇట్టి విమ 

ర్ఫువల్ల తన మరణభయముతగ్గును. తన గమ్యస్థానము తనకు నిశ్చయ 
ముగా గోచరించి తః లాభ (పయత్న ములకు చాల అనుకూలించును. గాన 

ఇట్టి విమర్శ అమంగళమనిన్నీ, దానిని తలచుకొనుటకు భయమునుపొంది 

విమర్శచెయరు. ఇట్లు తనశరీర దహనానంతరము మిగులునది దేహ(త్రయ 
మునందును ఒక్క-టియైన స్టూలశరీరము మా(త్రముపోగా అంతఃకరణ విశిష్ట 
సాక్షి మాత్రమే. ఇందులో ఇంతకాలమునుంచి అవిద్యాకామకర్మలచే 

భోకగా కల్పితుడై పరిచ్చిన్నుడై అన్ఫత జడదుఃఖములతో_వాస, వసు 

రూపుడై న సాకితోచేరి ఆభానుడుగా తనను భాధించుచున్నది ఈ యంతః 

కరణమే. ఈ విచారముచేయువారు ముముక్షు జిజ్ఞాసువు గనుక తన (కుతి 
యు క గనుభవములను బట్టి తాను అన్ఫత బడదుఃఖపదార్థముకానని తెలునుకొని 

యున్న వాడు గనుక ఇప్పుడిట్ట ఈ యంతఃక 'రణమునకున్నూ , తనకున్నూ 

ఎట్టిసంబంధము లే దని (గహించవలయును. ఇంతకాలము (భాంతిచే దు౭థి 

తుడనై తిననిన్నీ (గ్రహించవలయును. ఈ యంతఃకరణము ఏక దేశియై 
కల్పితమై అనృత జడదుఃఖములు కలిగినదేగాన, తనకు వాస్తవముగా దీని 
పరిణామములతో ఎట్టినం బంధము లెదనిన్నీ, ఇది తనుగాననిస్నీ, తన కెట్ట 

సంబంధము దినితోలేదనిన్నీ తెలుసుకొని తన సత్యస్వరూపము, దృశ్య 
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రహిత, సర్వాధిష్ఞాన, స్వ(పకాశ, అఖండ, పరిపూర్ణ చెతన్యమని నిశ్చ 

యించి తెలుసుకొనవలయును. ఇట్లు తనవాస్తవ పరిపూర్ణ స్వరూపమును 

(గహించి అనుభవమును పొంది నయడల ఇట్టవాడు పరిపూర్ణుడుగనుక ఈ 

కల్పిత భొతికదేహపాతానసంతరమందు తను ఎచ్చటకూ 'వెళ్ళుణయూ, వచ్చు 

టయూ అసంభవము. ఏలనన-సర్వము తానైన పరిపూర్జుడుగనుక గమనా 

గమనములు సంభవింపవు. అట్లు కలుగుటకు తాను లేనిచోటుండినగదా, 

సంభవమగును ః తను పరిపూర్ణ సర్వా స్తర్బహిర్వ్యాపకుడుగనుక జననమరణ 

ములను గనునాగమనములకు సంభవము లేదు. కనుక జనన మరణ రహితు 

డను. అమృతుడను. ఇందుకన ఇట్టి మహనీయుల విషయములో [శ్రుతి 

“అత (బ్రహ్మ సమజ్నుతే” అని స్పష్టముగా తెలుపుచున్నది. ఇట్లు తెలుపు 

టకు కారణ మేమనిన, వాస్తవమున జీవుని సత్యస్వరూపజ్ఞానమాతమై 

యున్నది. జీవున కిట్టి తన వాస్తవ జ్ఞానరూవము దేశ, కాల, వస్తు (త్రివిధ 

పరిచ్చేదరహిత మైన అద్వితీయ అఖండ పరిపూర్మజ్ఞానము.--ఇట్టి జ్ఞానమే శుద్ద 

జీవస్వరూపము. కావున జీవునికి వాస్తవమున తానులేని కాలముగాని, దేశము 

గాని, వ స్తువుగానిలేదు, అంతయూ శుద్ద జీవుడు. తాను తన సత్య స్వరూప 

ముతో పరిపూర్ణ ముగా నిండి అద్వితీయ అఖండ జాన స్వరూప్పడుగా 

నున్నాడు. ఇట్ట పరిపూర్ణ జ్ఞానస్వరూపునికి గమనాగమనములు కలిగినటు 

వంటి జనన మరణముల సంభవము. తన గమనాగమనములకు తాను లేని 

చోటుయే వా_స్తవమున లేదుగదా ! గనుకనే యిట్టి వాస్తవము నెరిగి స్వాను 

భవము నొందు జీవుడు తాను (బహ్మా నిచటనే పొందుననగా తెలిసికొనును 

యని |శుతిమాత జీవునకు తెలుపుచున్నది. ఇది శుద్ధ జీవుని వా సృవసితి. 

కాని దీనిని మరచి జీవుడు తాను యీ యుపాధి పరిచ్చిన్న ధర్మములతో 

మాయా (ప్రభావముచే ధ్రాంతుడై తాదాత్మ్యము నొందుటచ యీ జనన మర 

ణములు జీవునకు కల్సితముగా సంభవించుచున్నవి, కావున జీవుడు గుర్వీశ్వ 
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రాను(గహములతో శాస్త్రబోధ గ్రహించి స్వ్యానుభవమును పొందిన మహ 

సీయునకు మరణ మనునదియుండుట యసంభవము_జ్లానికి మరణ మనిన 

నేమో వివరించియుంటిమి. గాన యిచట మరణ శబ్దమున కర్ణ మటులనే 

(గహించవలసియున్నది. 

సత్త శబ్దార్ధ నిరూపణ 

వ్యవహారానుకూల సత్యత్వములు కార్యసాధనములు గానున్నను అవి 

వ్యవహారముసకు మామే ఉపయోగించునుగాని పరమార్దమునకు పనికి 

రావు. ఇవి అబాధితమైన సత్యములు కావు. కాలాంతరమునందు నశించునవి, 

గనుక జిజ్ఞాసువు నిత్యానిత్య వివేచనజేసి అబాధితమైన పరమార్థ సత్యమునే 

(గహించవలెను. ఇట్టే సత్యమును [గహించుటకు (శ్రుతి (పామాణ్యమును 

(గ్రహించుట తప్ప వేరొక మార్గములేదు. (శుతియ “మాయామాశశత్ర. మిదం 

దై వత మదైె వతం పరమార్ధతః" “ఏక మేవాద్వితీయం బ్రహ్మ “తత్స 

త్యం” ోసర్యంఖల్ఫొదం [బహ్మ” *తేనేదం పూర్ణం పురుషేణ సర్వం” అని 

తెలుపుచున్నది. ఈ వచనములనుబట్టి జిజ్ఞాసువునకు ఈ (బహ్మయే సత్య 

మను విషయము నిజమా ? నిజముకాని యడల (శ్రుతివచనములిట్లు, ఎల 

చెప్పగలవు? మనకు ఇంత స్థిరముగా కనబడుచు అనుభవింపబడు జగత్తు 

అసత్యమగునా ? అది అసత్య మెన యడల ఎట్రగును ? అనుశంకలకు ఇచట 

అవకాశము కనబడుచున్నది. గాని సత్యాసత్య లక్షణములచే మన యను 

భవమును బాగుగా పరిశీలించుకొన్న యడల యదార్గము తెలియగలదు. 

కనుక మొదట ఈ సత్య పదార్థ నిర్వచనమును బాగుగా తెలుసుకొనవలసి. 

యున్నది. ఆనిర్వచనమును... 



సత్య శబ్దార్థ నిరూపణ 929 

“కాల త్రయే ప్యబాధ్యోయ స్పత్యోఒర్రస్సనిగద్యశే"” 

అనగా కాల తయావస్థాత్రయముల యందు ఎంత విమర్శలు చెసి 

చూచినను అజాధితముగ నుండు వస్తువే పరమార్థ సత్యమని అభిజ్ఞాలు 

చెప్పుచున్నారు. ఇట్టిసత్య వస్తువు ఒక "విధముగానే యుండవలెనుగాని అనేక 

విధములుగానుండుటకు వీలులేదు. ఇంతియేగాక సత్యమనునది సదా ఒక్క 

టియేయై యుండవలయునుగాని అనేకములుగానుండుటకు వీలులేదు, యని 
అందరి యనుభవములోనున్నదియి. కాని ఆ ఒక్కటియెన సత్యమునే లోక 

వ్యవహారమునందు వ్యావహారికసత్యమనసీ, (పాతిభాసిక సత్యమనీ, పార 

మా ర్థికసత్యమనీ మూడు విధములుగ వ్యవహరించుచున్నారు. గాని యీ 

మూడున్ను సత్యములగుటకు వీలులేదు. వీటిలో రెండుకాలాంతరమందు 

గాని, దేశాంతరమునందుగాని, అవస్థాంతరముసందుగాని భాధింపబడునవి 

గనుక పైన చెప్పిన సత్యపదార్హ నిర్వచనమునకవి లక్యములుకావు. పార 

మార్జిక సత్యమైన ఒక్క-టియే వీనికి లక్యమగుచున్నది. ఇచట (ప్రాతిభాసిక 

ములనగా స్వప్న పదార్ధము, శు క్రీరజతము, మృగతృష్టికాజలము మొద 

లగునవి. ఇట్టి పదార్థములు కేనల జ్ఞానమా(త్రమునకుగాని, జ్ఞానమా(త్రముచే 

గలుగు భయకంపాదులకును గాని ఉపయోగింపబడునుగాని, కటకకుండలాది 

నిర్యాణరూపార్ల డ్రయలకు పనికిరావు. వ్యావహారికములనగా కాలాంతర 

మందు నశించునవి యైనను, ఉన్నప్పుడు కటక కుండలాది నిర్మాణవ్యవహార 

ములను చేయుటకు గూడ ఉపయోగించునవి. అని వ్యావహారిక (పాతిభాసిక 

వస్తువుల స్వరూపమును [(గహించవలయును. పైన ఉదాహరించిన సత్య 

వస్తులక్షణమునుబట్లి పరీక్షించిన న్వశరీరాది సర్వజగ త్తు వ్యావహారికమని 

నిర్ధయమగును. ఎందుచేతననగా, నెను అనుకొను తనకు జ్యాగతలో కన 

బడు ఈ సర్వద్భ శకము స్వ న్నములో కనబడుటలేదు. స్వప్నములో కనబడు 

విషయము లేవ్వియూ సుమ ప్పిలో కనబడుటలేదు. సుషుప్తిలో జాగత్స్వప్న 

పదార్థము లెవ్వియూ కనబడుటలేదు. అనగా ఆయా అవస్థలయందు ఆయా 
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అవస్థకు చెందిన వస్తువులే స్ఫురించుచున్నవి గాని, మరొక అవస్థ యందలి 

వస్తువులు స్ఫురించుటలేదు. గాన ఈ ప్రాతి భాసికవ్యావహారిక సత్యము 

లన్నిం టికిన్నీ అవస్థాంత మందు కనబడక పోవుట యనుధర్మము సమానమగు 

టచే ఈ రెండింటిని అసత్యము, ఆభాసమని నిశ్చయించవలెను. ఐ తే 

సర్వకాల సర్వావస్టలయందును మార్పు జెందక అనుభవములోనుండు వస్తు 

వొక్కూటి ఉన్నదాయని పరీక్షించిన ఉన్నది, అది నాగు అహం అనుస్ఫురణ 

గోచరమైనదని చెప్పవలయును. ఎందుచేననగా, తాను (అహం) అను 

స్పురణ నోశు కలగాంచితిని, నోను ని ద్రపోతిని అని యీ విధముగ సర్వకాల 

సర్వా నస్థలయందు సర్వులకు అనుస్యూతముగ అనుభవముకలుగుచున్నది. 

ఇదికాదని ఎవరున్నూ అనుటకు వీలులేదు. _కాల్మత్రయములోగూడ నోను 

అక నిని గురి ంచితిని, నోన గుర్చించగలను, నోను గురి చుచున్నాను, 

(కిందటి జన్మలో ఎంత పుణ్యమును చేసితినో ఈ జన్మలో సుఖముగా గడచు 

చున్నది. అని వ్యవహారము కలుగుచున్నది. గాన ఈ భూత భవిమ్యద్వర్త 

మాన రూపములగు మూడు కాలములలోను జా గత్చ్వప్నసుషుప్పులను 

మూడవస్టలలోను నోను అని తనను గుర్తించుచున్నాడు. ఈ సర్వమును నోన 
అనుభవించుచున్నాను అని వర్తమాన జన్మస్టితిని, (క్రిందటి జన్మలో ఎంతటి 

పుణ్యమును చేసితినో రాబోవు జన్మ నాధర్మాదులచే మంచిది కలుగునని తన 

స్ట్తిని గుర్తించుచున్నాడు. గాన ఈ మూడవస్థలయందున్నూ జ్ఞానము సమా 

నము. ఎవరున్ను నన్ను నే నెరుగను అని చెప్పుటకు సమర్దులు కారుగదా : 
నిిదలో సమ_నేందియములు అంత కరణము గూడ అజ్ఞానమందు లయ 

మగుచుండగా ఈ జ్ఞానాజ్ఞానములను గూడ గుర్తించి లేచినవాడు “నేను సుఖ 

ముగా నిద పోతిని” “నాకేమియు తెలియలేదు? అని నోను అను తనను అను 

భవించుచు చెప్పుచున్నాడు. ఇట్టి యనుభవములనుబట్టి సత్యమైన నోశు అని 

యొక వస్తువు ఉన్నదని నిశ్చయముగా సిద్ధించును. కాని నోశు అను స్ఫుర 

ణలో చిజ్జడములు రెండు కలిసియున్నవి. ఈ విషయమును ఇదివరకే నిరూ 

సించియున్నాము. ఇందుకనే ధాగిలో కలిసిన బంగారమునుండి అగ్నిసంస్కా- 
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రాదులచే రాగిని ఊది స్వచ్చ సువర్ణ మును మిగుల్చుకొనునట్లు అహం అను 

స్ఫురణలోని అనృతాంశమును త్యజించి చిదంశమును మ్మాతమే నోనని 

(గ్రహించవలెను. జడాంశమైన అంత ఃకరణాహంకారాదులు నోశుకాను అని 

నిశ్చయమును పొంది తన సత్య స్వరూపమును లక్షణములచె తెలుసుకొని 

అఖండ సచ్చిదానందానుభవము కలుగువరకు ఆనిర్వి శేష సత్యవ స్తువు నౌను 

అని (బహ్మానుసంధానమును గావించుచుండవలయును. 

నిత్యమేసత్యము, సత్యమేతాను అనగా నోను. నేననునదే ఈ 

సర్వదృశ్యాధిషానము గాన నాకన్న వేరేదియులేదు. ఈ కనబడు దృశ్యము 

రజ్జుసర్పమువలె ఆభాసము. (భాంతిచే కనబడుచున్న జడమని తెలుసుకొన 

వలయును. ఇట్లు తెలుసుకొన్నయడల మిగులునది సర్వాంతర్చహిర్వా ్యపక 
౧౧ | 

సర్వాధిషానళుద చెతన్యము మా(తము. ఇటిది నిర్విశేషము. అనగా 
© Gm మా ర 

దీనికంటె మరియొక నిత్యవస్తువులేదు. ఇట్టి శుద్దజీవుడే (బ్రహ్మ. ఈ 

జీవబహ్మలొకటిగాని, వేరుకాదు. ఇదియే స్వస్వరూపము. దీనియనుభవ 

ముచే “ఏక మేవాద్వితీయం (బహ్మ అను వాక్యముయొక్క అర్థము నుట 

మగును కానియెంతవివరించినను ఇక్కడ నామాన్యబుద్దికి ఒక శంక కలుగును. 

ఎంత అను సంధానముచెసినను ఒకవన్నువు మరియొకటిగా, అనగా జీవుడు 

(బహ్మగామారునా ? ఇచట (భమరకీట న్యాయము ననుసరించుటకు వీలు 

లేదు. కీటము సావయవమూర్శమగుటచే సృష్టి సహజమైన పరిణామమును 

పౌెందినను, అ మూ_ర్తనిరవయవ శుద్దదై తన్య రూపుడైన జీవుడు (బవహ్మాగా 

మారుటకవకాశములేదుగదా ! ఇత్యాదిసం శయములు కలుగును. కాని 

యిట్ట శంకకు ఈ నీవి హ్మైక్యవిషయమున అవకాశములేదు. ఎట్లన--వివర్త 

రూవముగ భాసించు దృశ్యములెన్నియున్ననూ అధిష్టానమొక్క.టియే సత్య 

ముగానుండుటకు అవకాశమున్నది. కానిఅధిష్టానాధ్య స్తములు రెండున్నూ 

సత్యముగానుండుటకు వీలుండదు. (భమరకీట దృష్టాంతము వ్యవహారములో 

నిధిగనుక ఇట్టి పరిణామముకలుగుటకు అచట అవకాశమున్నది. వార 
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మారిక సత్యమైన (బబహ్మతానేయగుట వస్తుపరిణామమనుటకు వీలులేదు. 

(భమరకీటకములు రెండున్నూ వ్యావహారికములుగాన అచ్చట పరిణామ 

మునకవకాశమున్నది. అనుసంధానవిషయములో [బహ్మసత్యము--వ్య వహీ 

రమసత్యము--సత్యవస్తువునందు అసత్యజ్ఞాన రూపమైన భ్రాంతిచే వ్యవహా 

రముకలుగుచున్నది. అట్లివ్య వహారమును అనగా స్వ శరీర సర్వదృశ్య 

మును సమ్యక్ జ్ఞానముచే మిధ్యయను నిశ్చయముతో తెలుసుకొనినయ డల 

(థాం తిజ్హానజన్య మైన సర్వద్భు శకమును మిథ్యయై సత్యజ్ఞానస్వరూపుడై న 

తానొక్క_డేమిగులును.  ఇదియేసమ్యక్ జ్ఞానము. (థ్రాంతిజ్ఞానమనాదిగా 

వచ్చుచుండుటచె ఒక్కసారి తాను ఆ(బహ్మయే అనితెలుసుకొనినను అటి 
రం 

జ్ఞానమునిలువదు. ఆవరణవి.క్షేపాదులు భాధించుచుండును. వీటివల్ల 

భాధింపబడకుండుటకు (పతిబంధనినృ త్తి పర్యంతము తాను (శవణముచె 

(గహించిన పరోక్షజ్తానమును అపరోక్షముగా పొందుటకొరకు సంతతమనన 

నిదిధ్యాసనములు విధిగానాచరించవలయును. (పతిబంధనివృతి, పర్యంతము 

ఇట్లు అభ్యసించుచుండగా ఆ (బహ్మనునోను అనుజ్ఞానమునిలిచిపోవును. 
గా జ 

ఇట్లు సమ్యక్ జ్ఞానమును తననుగా తెలిసికొని ఛా శ్వతముగా నిలుపుకొనుటయే 

(బహ్మయగుట. అనగా తనసత్యస్వరూపమునుపొందుట. ఇదియే నత్తూము. 

మా ర్చెట్లుకలుగునను _పైెశంకకు, ఇచట మార్పుజ్ఞానరూపముగాని వస్తు 

రూపముగాదు. గనుకవస్తుపరిణామమునకు అవకా శములేక పోవుటనిజము 

అని సమాధానము తెలుసుకొనవలయును. ఇదియే పరమార్థ సత్యము. 

తత్త ్వజ్ఞునకు పునక్షన్మము కేవల (బ్రారబ్దానుభవముకొరకు మాత్రమే. జన్మ 

రాహిత్యము అమృతత్వసిద్దియని యెరుగవలయును. ఇదియే అమృత శబ్దము 

నకు వాస వమెన యరమని (గహించవలయును. అమృతత్వ సిది తత్వ 
ఎం రా థి mm —2 

జ్ఞానికిగాని సామాన్యునకు కాదుగదా ! 



"అహారి (నెను) ) అనుస్ప తెతికి వాస్తవికౌ రము 

ఈ నేను అహం అను (పతీతికి వాస్తవికార్హము పరిపూ ర్హ అద్వితీయ, 

అఖండ, జ్ఞానస్వరూపము-పరిచ్చిన్నజ్ఞానము భ్రాంతి. కావున వివేకులందరికినీ 
యీనేను, నేను అని, (ప్రతివారిచేతను ఒక్కవిధముగనే అనుభవింపబడు 
చున్న నేను, అనుశబ్దముయొక్క- వాస్తవారమును తెలిసికొన, యావశ్య 
కము కనబడుచున్నది. ఏలనన లోకానుభవముయొక విధమునను, శాస్ర 
బోధ మరియొక విధమునను యున్నది గాన, ఇందు ఏది నిజము? ఎట్టి 
జ్ఞానము మానవుని నిత్య, నిరతిశయ, సుఖమునకు సాధనమగుచున్నది, అను 
విషయ విమర్శయూ పర్యవసాన నిశ్చయమునూ పొందుట వివేకులందరికిని 
సాధారణముగను, ముముకువులకు ముఖ్యముగను ఆవశ్యకము కనబడు 

చున్నది. 

లొకజ్ఞానమందు గూడ సాధారణముగా (పతి మానవునకున్నూ తెలియని 

విషయములను ఆయాశాస్త్ర పరికోధనలు చేసిగదా ఆయాపదార్హ స్వరూప 

సామర్థ్యములను పూర్తిగ _గహించుచున్నారు. ఇది అందరకును తెలిసిన 

విషయమే. ఇపే యీ అహం, నేను అన్నుపతీతి సామాన్యముగా అందర 
కును అ(పయత్నముగనే ఒక విధమున, అనగా వివిధ, విచిత, భిన్న భిన్న, 

పరిచ్చిన్న యుపాదులతో కనబడుచూ జీవునికి రాగ ద్వేషములను, హర్షళోక 

ములను, కలుగజయుచూ, కాలాంతరముసందు నశించుచున్నది. ఇదియును 

అందరికిని లోకానుభవముగ కనబడుచున్నదే. కాని ఇట్లు కనబడుచు అను 
భవింపబడుచుస్న ఈ భిన్న, భిన్న, పరిచ్చిన్నత్వములుకల స్వశరీర సర్వ 

దృశకమంతయూ, వా స్తవముగాదు. సత్యముగనున్న వాస్తవ: 

ముగ నున్నది. యొక్కసత్పధార్ధమే. రెండవది లేదు ఈ స్వళరీర సర్వ 
దృశకమంతయు ఛ్రాంతికల్పితము. ఈ (భ్రాంతిని ప్రయత్నముచ పోగొట్టు 
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కొనిన జీవుడు ముక్తిని పొందునని శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. [బహ్మయన్నను, 
ఆత్మయన్ననూ, ఒక్కటియేనని లోగడనే శెలిపియుంటిమి. స్వశరీరసర్వ 
(ప్రపంచము ఈ యొక్క ఆత్మపదార్థముగానే తెలిసికొనమని “సర్వంఖల్విదం 

(బహ్మ" “విడ్రదంసర్వంబహ్మ” “బహ్మె వేదం విశ్వమిదం వరిష్టం 

అను మొదలగు (శుతులున్నూ, “బహ్మమాతతమిదం సర్వం, (దబ హ్మైవ 

సకలం జగతీ” “అహంసర్వస్య(పభవోమ త్తస్పర్వం ప్రవర్తతే” అనగా 
అద ఆచ ఆనా అల అన్నిటికిని [ప్రభువును నన, నన్ను బట్టియే అన్నియునూ (ప్రవర్తించు 

చున్నవి యనిన్నీ, 

శో సర్వభూతేషు యేనె కం, ధావమవ౭ఃయ మీక్షతే | 
౧౧ యా బి 

అవిభత్తం విభ_క్రఘ, తది జ్ఞానం విద్ది సాత్వికమ్ Il 

అనగా యే జ్ఞానముచేత సర్వదృ శ్యపరస్పరమును విభాగమును పొందిన 

సమ_స్తభూతములయందును, విభాగము పొందనిదియు, ఒక్కటియే యయి 

నదియు, అవ్యయమునూ, అగు పరమాత్మతత్వము చూడవలెను. అదియే 

సా(క్త్వికజ్ఞానమని, (శేష్టమని, తెలిసికొనమనిన్నీ, ఇంకనూ 

శో సర్వెం[దియగుణాభా సం, సర్వం[ద్రియవివర్తితం | 
౧౧ జ 

ఆసకృం సర్వభృచై పవ, నిర్గుణం గుణభో ర్ర్రృచ ॥ 

అనగా అన్ని ఇంద్రియములను (పకాశింపచెయునద్రి, ఇం[దియములన్నింటి తో 

డను శూన్యమైనది, సంగములేనిది, అయినను సర్వమును భజించునది, గుణర 
హితమైసదిన్నూ, ఇంకనూ “అవిభక్రంచభూ తేషు, విభక్తమివచస్టితం ” అనగా 
సర్వభూతములయందు అభేదముగనున్ననూ, భేదము గలదానివలెనుండును. 

అను మొదలుగాగల లక్షణములతో ఈ ఆత్యపదార్థమే మానవునికి తెలిసికొన 

వలసిన జ్లేయపదార్థము అని స్మృతి వాక్యములున్నూ, ఇంకనూ సర్వమూ 
(బహ్మయేనని, 
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శో (బహ్మైవపంచభూతాని 3 (బహ్మావభువన( త్రయం 

దిహ్మావాహం(బహ్మా చత్వం(బహ్మణో౬న్యన్న కించన ॥ 

అని శంకర భగ వత్పాదులున్నూ 

కో॥ చిదిహో సిహి చిన్మా(త మిదం చిన్మయ మేవచ | 
య్, న 

చిత్త్యం చిదహామేతే చలోకాశ్చిదితి సం(గహః || 

అనగా ఈ స్వ శరీర సర్వ దృశ భో గజాలమునందును చిత్తుయెకలదు. ఈ 

భోగజాలము చిద్రూపమైనది. ఈ భోగజాలమునకు చిత్తు (ప్రకృతియగు 
చున్నది. నీవును, నేనును, ఈ లోకంబులును చిత్తు మాత్రమే. ఇయ్యది 

సర్వ వేదాంతములయొక్క_ సంగ్రహము. అని యోగవాశిష్టమునందు శుకా 

చార్యులు బలిచ్మక్రవర్తికి యుపదేశించినట్లు (శ్రీ వశిష్ట భగవానులు తెలుపు 
చున్నారు. చిత్తు అన్ననూ, [బహ్మయన్ననూ, చిదాకాశమన్ననూ. ఒక్క 

టియేనని లోగడనే వివరించియుంటిమి. ఇట్టి నిరుపమాన, అఖండ, పరిపూర్ణ, 

(బహ్మ స్వరూపమును తెలువుటకుగానున్నూ, మనస దారుఢ్యమునకు 

గానున్నూ, వివిధ నిరూపణలయందు, వివిధ (పమాణములను, .ఉపపతులను, 

అనుభవములను, (శ్రుతి, యు క్త్యనుభవ పూర్వకముగా తీసికొని నిరూపింప 

బడుటచే బోధకుగాను చేసిన నిరూపణా విధానములు వేరువేరుగనుండునుగాని 

బోధింపబడు విషయమంతయూ అద్వితీయ, నిరతిశయ, సుఖ స్వరూపమే 

గనుక ఏక విధముగనే యుండునుగాని భిన్నముగనుండుటకు వీలులేదు. 

ఇక్షు ఖండము లాగున మాధుర్శమును విడచియుండదు, (బహ్మ తత్త్వ 
మొక్క-టియేగదా, దానిని తెలుపునపుడు (శుతులకు పరస్పర విరోధమునూ, 

మార్గ బచేధములునూ, ఎందుకను శంకకు, 

శో యయా యయా భవెత్సుంసాం, వ్యుత్స_తిః (పత్యగాత్మని | 

నానైవ్మప [క్రియేహస్యా, తృాధ్వత్యాచార్య భాషితం ॥ 
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అనగా జగ త్తంతయూ కల్పితము గనుక ఎవరికి యే విధంబున చెప్పినచో 

బోధకలుగునో అదియే యు_త్తమమగు మార్గము, కాన (ప్రతిపాదించెడి పద్ధ 

తులలో బేధముండునుగాని, (ప్రతిపాదింపబడెడి ఆత్మ తత్త్వ మొక్కటిగనే 

యుండునని శ్రీ విద్యారణ్యస్వామి తెలుపుచున్నారు. కాన పాఠకులు ముఖ్య 

ముగ జిజ్జాసువులై న ముముకువులును, ఈ అంశమును బాగుగ (గహించి, 

నిరుపమాన. నిర్విషయమైన యీ విషయ పఠనమునందు విసుగు జెందక తల్లా 

భమును పొందవలయును. చెరుకు తినువానికి ఎచట తినినను మాధుర్యమే 

తగులునట్లు, ఈ (బహ్మవిద్యా నిరూపణమందు ఎచట చూచిననూ, (బ్రహ్మా 

స్వరూప టోధవాక్యములే కనబడుచుండును. 

మానవునకు తన సత్యస్వరూపము తెలిసికొని స్వానుభవము పొందు 

టయే పరమావధియగుచున్నది. ఇట్టి జ్ఞానానుభవమును కలుగజేయునది 

యొక్క అదై్వైత శాస్త్రమే. దీనినే తత్త్వ శాస్త్రమందురు. తత్త్వశాస్త్ర 

మన్న జీవునకు తన యదడార్గ స్వరూపమును తెలుపు శాస్త్రము. ఇదియే మాన 

వునకు తన యదార్థ స్వరూపమును జోధించుచూ జీవునకు పరమ (శ్లేయోదా 

యకమైన, నిత్య, నిరతిశయ, సుఖము నిచ్చుచూ, జీవన్ము కిని కలుగజేయు 

శాస్త్రమిది యొక్కటియేగాని తదితరములుగావు. 

అదై వత సిద్దాంతముయొక్క సరమరహస్యమే మన, (ప్రతియొక్క 

మానవుని చేతనూ, నేను, నేను, అని యనుభవింపసబడుచున్న అహం, 

పదార్హముయొక్క- వాస్తవికతను గురుశాస్ర్ర చోధవలన (గ్రహించి అట్టి సత్య 

స్వరూపమును నేనేయని తెలిసికొని స్వానుభవము పొందుట, మోక్షమన్ననూ, 
ము క్రియన్ననూ ఇదియే. ఇట్టి స్థితిని సంపాదించుపే జీవునికి శాస్త్రము 

యొక్క సరమ్మప్రయోజనము. (ప్రతిమానవునకున్నూ తాను ఎవరో పర 

మార్గతః, అనగా వా_స్తవమును తెలిసికొనుటకు శాస్త్రమే (ప్రమాణముకాని, 
అన్యానుభవములుకావు. శాస్త్రము వాస్త్రవమునయున్నది. అద్వితీయ, అఖండ, 

సత్పదార్థ మొక్క-టి తప్ప దె షత భావ్యమంతయూ, కల్పితము, (భాంతి, 
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వాస్తవముగాదు అని బోధించుచున్నది. కాని (ప్రతియొక్క_రునూ, నేను, 

నేను, అని వ్యవహరించు మనలకు సర్వము డె ద వతముగా భాసించుచున్నది 

గాని, అద్యితీయముగా తెలియుటగాని, అనుభవముగాని, కలుగుటలేదు. 

ఇప్పుడు నేను, నెను, యనుకొనుచున్న (ప్రతియొక్క-_ జీవియా ఒక్కటియైన 

ఆత్మ పదార్హమంది, ఎవరికివారు, నెను, నేను, అని యనుకొనుచూ ఆత్మను 
నానాత్వముగ చూచుచున్నారు. కాని ఆత్మ యొక్క డేగాని నానా విధములుగా 

భాసించుట (ఛాంతియనియూ, అందువలననే సమస్త దృశ్య దుఃఖములను, 

బీవుడు పొందుచున్నాడనియూ శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. ఈ ఒక్క ఆత్మ 

స్వరూపమే వాస్తవమున జీవునికి తన సత్య స్వరూపమగుచున్నది. దీనిని 

తెలిసికొని స్వానుభవమును బడసినవారు “బహ్మావి దృ హావ భవతి” 

తాను (బహ్మయే అగుసనియూ, ఆత్మను తెలిసికొనినవాడు దుఃఖమునుంచి 

ఆత్యంతికముగ దాటిన వాడనియూ “త్ర ర్రత్రిళోక మాత్మవిక్” అను మొద 

లగు (శుతి వాక్యములు తెలుపుచున్నవి. కనుక ఈ విచారము జవునకు తాను 

ఎవరో, తన వాస్తవికత ను తెలుసుకొనుటకుస్నూ, తన నిత్య సుఖ స్వరూ 

పము పొందుటకుగానున్నూ ముముక్షువునకు ఆవశ్యకమగుచున్నది. మనము 

ఇంతవరకు వివిధ నిరూపణలయందు లోగడ విపులముగా చేసిన, (శ్రుతి, 
యుక్తి, అనుభవ విచా రమునుబట్టి ఈ నేను, అను అహం, (పతీతిలో రెండు 

అంశములు కనుబడుచున్నవి. అందు ఒక్కటి దెహధారణానుకూల అహం 

(పతీతి. ఇట్టి (పతీతి జీవునకు అంత ౩క రణతాదాత్మా శ్రభ్యాసమువలన కలుగు 

చున్నది. ఇదియే (భాంతి, కల్పితము, రెండవది. నెను, అను, తన సత్య 

స్వరూపమైన అహం, ఈయనయే సాక్షీ, (ప్రత్యగాత్మ, యని శాస్త్రము తెలుపు 

చున్నది. ఈయనయే పరమాత్మ.. మొదటిడియైన అహం, (ప్రతీతి సర్వుల 

సే అనుభపమగు చున్నది. కాని రెండవదియైన తన 

నా స్తవ స్వరూపమగు అహం, (పేతీతి జీవునకు సామాన్యముగ తెలియబదక 

విశేష శాస్త్రీయ (ప్రయత్నము చేతనే మానవునికి తెలియబడుచున్నది. అట్టి 
(అ) 

శ షో జ అల బు అ _ * లు గొ న జక ఇ" _ గి 

వారికి “బదామి బుద్ధి యోగంత౦, యేనమా కముపయా ౯ ఈం గను ల 

న్నూ అ పయత్న ముగ 
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విధముగ పొందుదురో అనగా తన్నుతాను వా స్తవముగ తెలుసుకొనునట్టి 

బుద్దిరూపమగు నుపాయమును నేనే, యిచ్చుచున్నానని (శ్రీ కృష్ణ భగవానులు 
టు (వడ) 

తెలుపుచున్నారు. కాన (పయత్న మావశ్యకము. (పయత్న ము చేయువానికే 

సరన ళనర సహాయముండును గాని (ప్రయత్నము చేయనివానికి పరమేశ్వర 

హాయము మా(క్రమెట్టుండును. గనుక అట్లు [పయత్నముచయు మానవునికి 

ఆ బుద్ది (పసాదమును నేనే కలుగజేయుదునని భగవంతుడు తెలుపుచున్నాడు. 

కాన జిజ్ఞాసువునకు స్వ్యప్రయత్నాదులచే అభ్యాస మావశ్యకము. శాస్త్రము 

ఎంత చదివిననూ ోశాస్త్రంతు చోదకం నతుకారకం” అను వచనము నను 

సరించి శాస్త్రము చెప్పునేకాని చేయునట్లు చేయదు. గనుక శాస్త్రముయందు 

(ప్రీతి నిశ్చయములు గల్లించుకొని (ప్రయత్నాభ్యాసాదులు చేయుట ముముకు 

వునకు విధియగుచున్నది. 

వా_స్తవముస జీవుడు విశేష శాస్త్రియ (జఉయత్శము ముచేత తెలసికొను 

తన సత్యస్వరూపమె తాసు, అను, నెను, ఆగుచున్నాడు. ఇటు తెలిసికొన్న 
రాం 

స ర 3 డడ, య. ర, హు 
కత్పదార్థ మే అద్వితీయ అఖం పరిపూ ర్త ఆత్యపదార్థము కానీ వ్యవహారిక 

మందు నేను అని తనకు కలుగుచున్న (ప్రతీతి వాస్తవముగాదు. ఆత్మపదార్హ 

మును జీవుడు తసనుగా తెలుసుకొనుచున్ననూ, తన వాస్తవస్వరూపమును 

గు_ర్రెరుగక అనాది (భ్రాంతుడై నానావిధములుగా చూచుచున్నాడు. ఇదియే 

జీవునకు సంనార భాంతి, జీవుడు తాను (భాంతుడై తన స్వరూపమును పరి 

చ్చిన్నోపాధిగా భావించుచూ భిన్న, భిన్న, నానాకారములుగా దృశ్యమును 

చూచుచున్నాడు. ఇట్లు తలచునప్పుడు గాని, లేక జీవుడు తన వాస్తవ 

స్వరూపమును [గహించినపుడుగా ని ఆత్యపదా ర్థము ఎల్లప్పుడును అద్వితీయుడై 

డెశ, కాల, అవస్థ, వస్తుపరిచ్చేద రహితుడై అఖండపరిపూట్టడుగ న 

యుండును. కాని జీవుడు తన అనాది (కాంతిచే యా ఒక్క కే యెన తన 
న వ వ p | ల = ” మం 

ఆత్మ అఎద్యచ చిక, విచిత్ర, పరిచ్చిన్న భిన్న, భిన్నాకారములుగ 

చూచి యనుభవించుచూ దృశ్యమందాసక్తుడై సంసారదుఃఖమును పొందు 
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చున్నాడు. కాన తన ఆత్యంతిక సంనారదుఃఖరాహిత్యము తనను తాను 

ఎవరో వా స్తవమున (గహించినగాని జీవునికి కలుగదు. జీవుడు తన వా_స్తవ 

మును గుర్తెరిగిన యడల తనకంచె నితర పదార్హమేది యును లేక తానే సర్వ 

మును యగుచున్నాడు. దీనినే “అహం సర్వుమిదం విశ్వం పరమాత్మాహ 

మచ్యుతః” నేనే సర్వ (ప్రపంచమును, పరమాత్మసు, నాశములెనివాడను అని 

శాస్త్రవచనము అహం శచ్దార్ధమును నిర్వచనము చేయుచున్నది. ఇంకనూ 

“ఆఅహాంకారాధభిధా యానా కల్చ్యతేనతు వా స్తవ అనగా ఏ పరిచ్చిన్న స్తూల 

సూక్షోపాధిని నేను అన్నుపతీతితో తెలుసుకొనుచున్నావో అది కల్పితము, 

వాస్తవము కౌదని గూడ శాస్త్రమే తెలుపుచున్నది. 

ఇంకనూ గీతాచార్యుడై న (శ్రీ కృష్ణ భగవానులు “మయా తత మిదం 

సర్వం, జగదవ్య క్ర కమూ _ినా, మత్సాని స్సర్వ 5 ౧భూతాని నచా హం తెస్వవస్థితిః 1” 

“*నచమత్సాని భూతాని పళ్యమ యోగమైశ్వరం” అనగా నేనే ఈ (ప్రపంచ 
యా 

మంతయూ వ్యాపించియున్నాను. ఈ జగమునందుకం టె భిన్నమగు వస్తువు 

ఒక్క-టియెనను లేదు. ననీ (పవంచమునకు నాధారభూతుడనై యున్నాను. 
యా రా 

అసగా (పపంచమంతయునూ నాయందే (భాంతిగా కల్పింపబడినది అని 

తెలుపుతూ యీ (పపంచము భ్రాంతిసిద్దమగుటచే అధ్య స్త సమైన యీ (ప్రపం 

చము అధిష్టాసముసకం టె వేరుకానేరదు. కాన అట్టి అధిష్టానభూతుండనగు 

నను , (అహం) (బహ్మ ఎప్పటికిని అద్వితీయుండనే అని నిరూపించుటకు 

నేనాఛూతమురయందు లేను.” ఆ భూతములు నాయందు లేవు అని తెలుపు 

నాన రు. న్ పపంచమ తి కలీత న పాన సంధు చున్నారు అనగా పపంచమంతియు గూ (్రాంతి ల్పిత మేగాన అధికా ఏ స్వరూ 

పమును వదలి, అధ్య స్తముండుటకు వీలులేదు. ఎట్లిన రజ్జువును విడచి 

(భాంతి సర్పముండుటకు పీలులేదు. కాన నాయందును, భూతములయందును 
గి ర న చ జం ఆద అనను జ కార్యా భెదమనునది వ _స్తవమున లేనేలేదని (శ్రీ కృష్ణ పరమాత్మ తెలుపుచున్నాడు. 

కాని ఇదము అనుభవించుచున్నాను కడా యనిన, అనుభవమంతయూ పల్లి 

ప్పుడునూ యధార్థముగను, సత్యముగనే యుండవలెనను నియమము లేదు, 
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దీనికి దృష్టాంతము, స్వవ్నానుభవమునూ, ఇం[దజాలములునూ, కనబడు 

చున్నవిగదా. కావున విషయని ర్థయమందు శాస్త్ర ప్రమాణ మూలకమగు 

విచార మావశ్యకము. ఇంకనూ (శుతి “సర్వంఖల్విదం (బహ్మ' అని చెప్పి 
“సచ్చత్యచ్చాభవత్ | నిరుక్తంచాఒనిరు క్రంచ। నిలయనంచాఒనిలయనంచ | 
విజ్ఞానంచా౬విజ్హానంచ | సత్యంచా౬నృతంచసత్యమభవత్ 1 అనగా ఆకా 
రముగల పదార్థములును, ఆకారములేని పదార్థములును, గుకాదులచే నిరూపింప 

దగిన పదార్థములును, అట్లు చెయుటకు శక్యముగాని, పదార్థములును, ఆవ 
యవములు కలిగి ఇతర పదార్థములకు నా(శయము నివ్వగల వస్తువులును, 

ఆ విధమున నియ్యలెని వస్తువులునూ, చేతనములునూ, జడములునూ, 
నన్నియూ పరమార్హ సత్యమగు (బహ్మయే, అని తెలుపుచూ “త _క్షమసి క్ 

ఆ (బహ్మ సీవేయని తెలుపుచున్నది. సత్యమభవత్” అని (కుతి తెలుపు 

సత్య శబ్రముసకు (బహ్మయే అర్థమని "_దిహ్మైవసనత్య శద్దార్థః, సత్యం 

జ్ఞానమితి శుతేః” అని సత్యంజ్ఞాన మనంతం యను త్రతివ్త సత్యశ'భ్లా 
రము (బహ్మయేనని (శ్రీ శంకర భగవత్పాదులు తెలుపుచున్నారు. సోను 

అఖండ, పరిపూర్ధ చిదాకా శస్వరూపుడనని తెలిసికొని అనుభవమును పొందిన 
వాడు (భివ్రయగు చున్నాడు. నోను ఈ పరిచ్చిన్నోపాధుడనని తలచి దృశ్య 
మును వాస్తవమని ఎంచి స్ర్క్తతాభిమానముల నొందువాడు జీవ్రఢగు చున్నాడు. 
దీనిచే వశిష్ట భగవానులు ;__ “అహం భ్రాంతిర్డి బంధాయ, మోక్షొజ్ఞా కానన 
తత్తయః అనగా జీవునికి (గ్రాంతియే బంధమగుచున్న ది. తన వా స్తవ 
స్వరూపజ్జానముచేత (భాంతి నశించుటయె మో వాక్షమగుచున్నది అని తెలుపు 

చున్నారు. 

ఈ విచారణనుబట్టి ఎవరు పరిపూర్ణ ౦బె న చిదాకాశంబె నేను, అహం, 
అని తెలుసుకొని అనుభవించుదురో వారు ముక్షు లనిన్నీ, (బహ్మయననియూ, 

ian] మరి ఎవరు దృశ్య పరిచ్చిన్నత్వ భిన్న భిన్నములయందు సత్య బుద్దిని చెసి 

అదియే నేను అహం, అని తలచుచున్నారో వారు సంసారమున బద్దులై 
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జీవులుగ తెలియబడుచున్నారని పర్యవసానమగుచున్నది కాన జీవుడు ఇప్పుడు 

తాను (భ్రాంతిచే అనుభవమును పొందుచున్న ఈ పరిచ్చిన్న స్థూల సూక్ష్మొ 

పాధి తాను కానని నిశ్చయముగ తెలిసికొని వాటిని జస పూర్వకముగ 

త్యజించి తన, నిత్య, నిరతిశయ, వాస్తవ సుఖ స్వరూపమును (గహించి 

తాను, అను శేనుగ తెలుసుకొనవలయును. ఇట్లు జీవుడు గురు శాస్టటోధచే 

యొకసారి తన సత్యస్వరూప మిట్టిదియని తెలిసికొన్ననూ జీవునికి ఈ 

అవిద్య అనాదిసిద్దము గనుక దానిని నిర్మూలించుటకు తన సత్యస్వరూపాను 

సంధానమును ఫలావగతి పర్యంతము చెయుచుండవలయును. 

ఈ దెహాదులే నేనని తలచు జీవుని గురించి 

థో అయంసోఒహమయం నాహంకరో మీదమిదంతున । 

ఇతిభావానుసంధానమయో దృష్టిర్నతుష్టయే I 
నకి (అ) 

శో సాకాల స్నూతపదవీ సామహో వీచివాగురా | 

సాఒసిసష్యత్ర వన_శేణీ యాదేహేఒహ మితి స్టితిః ॥ 

అనగా జీవుడు నేనిట్టివాడనగుదును, ఇట్టివాడను కాను, ఈ పని చేను చేయు 

చున్నాను, ఈ పని నేను చేయుటలేదు, అనునట్టి యుద్దేశ్యము జీవునకు 

దుఃఖమునె కలిగించును. కాని సుఖము నివ్వజాలదు. ఇంకను దేహమే 

నేనను బుద్ది ఏదికలదో అదియె కాలసూత్రమనియూ, మహా వీచియనియూ, 

అసిష(త్రవనంబనియు, చెప్ప బడునట్లి నరకజాలంబగుచున్నది, 

కాన దేహమే నేనను బుద్దిని అన్ని విధములచేతను విడువవలయునే 

కాని (గహింపకూడదు. (శ్రీరామచం[ద్రమూ ర్తి తో వశిష్ష భగవానులు, నేను 

అను (ప్రతీతికి వాస్తవికార్లమును ఇట్లు తెలుపు చున్నారు. 
నం డా ౧ 

ల్లో Il చిన్మనః కలనాకార[ పకార తిమిరాదికం, 

నాసనాంవాసితారంచ [పాణస్సందన పూర్వకమ్ 11 
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న 1 సమూల మఖిలంత్య క్యావోమసా మ్యః (పశాంతధీః. 

అనగా ఇది స్వరూప చై తన్యము, ఇది అంతఃకరణము, ఇది అవిద్యా, 

ఇది ప్రపంచము, ఇది తేజస్సు, ఇది చీకటి, అను భేద వాసనలను, వాసనా 

హేతువును, (ప్రాణ సంచారమును, వీని నన్నిటిని విడచిపెట్టి, ఆకాశముతో 

సమానుండవు, శాంతచిత్తుండవునై > యదార్హముచెత ఎట్టరూపము కలవాడవో 

అట్టి రూపముకలవాడవు నీవు, 

శో॥ యు కా "వ చరత సస్య సంసారోగోపష్పదాకృతిః | 
ళం అందె యా —_ 

దూరసంత్య క్త యు_క్తేన్తు మహావర్తార్ధవోపమః ॥ 

అనగా పరిపూర్ణ ంబగు (బహ్మంబు యొక్క భావనా రూసంబగు మహా 

యోగముననుష్టించు. వానికి సంసారము అవు అడుగు మెర మాతమే 

యుండును. ఇట్ట యోగంబులేని వానికి గొప్ప సుడులుగల మహాసము 

(దంబును బోలుచున్నది. 

తా సబాహ్వాభ్యత రేదేహేష్వద ఊర్వంచదికుచ, 
గ ధి 

ఇత ఆత్మాత్వత క్చాత్యా నా_స్త్యనాత్మ్యమయం క్వచిత్ ॥ 

అనగా సర్యదేహముల యందు, లోపలను, వెలుపలను, [కిందను, మీదను, 

దిక్కుల యందును, ఇటునటు నంతట, నాత్మయే కలదుగాని ఆత్మలేని పదా 

రం జెచటనూ లేదు. శోధిత జీవుడే ఆత్మ, ఆత్మయన్ననూ, అహంయన్ననూ, 

వా_స్తవికార్థము ఒక్కూటియె, 

శ్లో ॥ _సతద్నస్తిన యత్రాహం నతద స్తిన యన్మయి, 
కిమన్య దభివాంఛామి సర్వం నంవిన్మయం స్థితమ్ ॥ 
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అనగా నేను లేనట్టి వస్తువుగాని, నాయంధు లేనట్టి వస్తువుగాని, లేదు. సర్వం 
బును చిదూపంబుననున్నది. కావున నెను చ్నిదూపుడను. కాన నేను ఇతర 

మగునే వస్తువును గోరుదును ? 

ఇట్లు జిజ్హాసువై న ముముక్షువు తన వా స్త్రవరూపమును (గహించ 

వలయును. తాను అఖండ, పరిపూర్ణ వైతస్య న్వరూపుడుగాని, సరిచ్చిన్న 

హేత్యాదులు కానని నిశ్చయముగా (గహించవలయును. ఇట్లు గ్రహించలేక 

ఈస్వశరీరాదులే నేను అను నిశ్చాయమే జీవునకు అధ్యాసమగు చున్నది. 

దీనిని సర్వ (పయత్నముల చేతను, జ్ఞానపూర్వకముగ త్యజించుట యావశ్యక 

మనియూ, (శ్రే శంకర భగవత్పాదులు, 

కో ॥ అహంమమేతి యోభావోదేహాక్ష్ దావనాత్మని, 

అధ్యాసో ఒయం నిర స్తవో 9 విదుషా స్వాత్యనిష్టయా I 

క్షా 1 జ్ఞాత్వాస్వం (ప్రత్యగాత్మానంబుద్ది తద్వ శ్రి సాకిణమ్, 

సోఒహమిక్యేవ స సద్వృత్యా నాత్మన్యాత్మమతిం జహి 1 

అనగా దేహము: ఇంద్రియములు, మొదలగు అనాత్మల విషయము లందు 

నేను, గాది, యనుభావము అధ్యాసమనబడును. పండితులు స్వస్వరూపస్టితి 

యందు నిష్టగల వారె నీ యధ్యాసమును పూర్తిగా నివర్తింప వలెస 

బుద్దిని, బుద్ది (సవృత్తులను, ప్రకాశింప జేయుచూ వానికి సాకియగు ప్రత్య 

గాత్మయే నేనులని తెలిసికొని, *సోఒహం౦” ఆ యద్వితీయ (బహ్మమే నేను 

యనెడి, అఖండాకారవృ_తియను సద్భావముతో అనాత్మ వస్తువులగు "దేహే 

(దియాదులందు ఆత్మబుద్ధిని విడువుమని తెలుపు చున్నారు. కానము ముకవ 

తన సత్యస్వరూపమును ఈ విధమున తెలిసికొని అనుసంధానము చేయు 
చుండవలయును, 

నేను నిర్మలాకాశము లాగున సర్వవ్యాపకమై, నిస్తరంగ సముద్రము. 

లాగున నిశ్చలమై, అతి గంభఖీరమై, సంవిక్ మహాస్ఫటిక శిల లాగున, నిర్మల 
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స్వ(ప్రకాశములతో, చేశ, కాల, అవస్తాతయాబాధితుడనె (ప్రకాశించు 
G యా 

చున్నవాడను. నేను కేవల జ్ఞానస్వరూపుడను, జ్లైయ జ్ఞాతృ స్వరూపములు 
జో టా Ow 

నోయ సర్వ దేశములయందును, సర్వకాలముల యందును, నమస్త 

వస్తువుల యందును, అపరిచ్చిన్నుడనై యున్నాను. నెను ఆకాశము లాగున. 

సర్వవ్యాపకమెన అమూ రపదార్లమైె యున్నాను. నేను జగదుత్ప తి సితి 
యా అర థం త సా 

అయములకు వివర, అభిన్న, నిమితోపాదాన కౌరణమెన, సర్వాంతర్చ 

హిర్వ్యాపక, అసంగ అఖండ, పరిపూర్ణ, దై తన్య స్వరూపుడను. 

సోను, ఇత ఖండమం దెక్కుడ చూచినను మాధుర్యమే యుండు 

నట్టున్నూ, లవణ భఖఇండమునం దెక్కడ చూచిననూ ఉప్పుగనె యుండు 

నట్లున్నూ, నేను, అద్వితీయ, అఖండ, పరిపూర్ణ స్వరూపుడనై ఎచట 

చూచిననూ జ్ఞానముతోడ నిండియున్న వాడను. నా స్వరూపముగాని జ్ఞానేతర 
మేదియునూ. ఎచటనూ లేదు. నా పరిపూర్ణ జ్ఞానస్వరూపము వాస్తవము. 

నా పరిచ్చిన్న జ్ఞానము (భాంతియగు చున్నది, నేను సర్వోపాధి వినిర్ముక్త, 

అఖండ, పరిపూర్ణ , వైతన్య స్వరూపుడను అని తెలుసుకొన వలయును. 

ఇదియే ఇను యను (ప్రతీతికి వాస్తవికార్హము. అయిననూ ఇట్టి అభండ, పరి 

పూర్ణ స్వరూపము తానని|గహించి నిశృృాయమును పొందుట ముముఖీవులకు 

గూడ కష్టసాధ్యము కౌని, జిజ్ఞాసువు తన నిత్యానిత్య వివేకముతో (శుత్యు 

క్యనుభవములను బాగుగ విచారణ చేసి నిశ్చయము నొందవచ్చును. ఈ 

(బహ్మ పదార్థము అఖండ, అద్వితీయము నిరుపమాన మైనది గాన, వీని 

బోధించు యుదాహరణములు వ్యవహారమునం దే తీసికొన వలెను గాని మరి 

యొక దారిలేదు. ఇట్టి బోధకు దృష్టాంతము తెంతయో సహకరించుచూ 

జిజ్లాసువునకు, విషయగహాణమునకు, చాల సౌలభ్యమునిచ్చును. ఇట్టివానిలో 

యీ దిగువయుదాహరణములు ముక్షువునక్కు తన సత్యస్వరూష గహణ 

సౌలభ్యము నిచ్చును. ఎట్లన వ్యవహారము నందు ఆకాశము, అమూశ్రము, 
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సర్వవ్యాపక మై నిత్యము. ఘటాదులు ఆగంతుకములై మూ ర్హపదార్థము 

లగుచున్నవి. నిత్యమైన మహాకాశమందె ఘటోత్స త్తి యైన తరుదాత ఘటా 

కాశమను న్యవహారము వచ్చుచున్నది. కాని ఘటోత్స త్తికి పూర్వము 

మహాకాశము యీ ఒక్కటి యైన మహాకాశముగానేయుండి, ఘటమున్న 

కాలములో మాత్రము ఘటాకాళమని తెలియబడుచు, యిశై యెన్ని 
ఘటములున్న అన్ని ఘటాకాశములుగ వ్యవహరింసబడుచూ, ఏ ఘటము 

నశించిన తదుపరి ఆ ఘటాకాశము యీ ఒక్కటి యైన మహాకాశముగా 

నెట్టుతెలియబడుచున్నదో, అప్ప యీ చిదాకాశమను (బ్రహ్మపదార్థమందు 

సర్వ జీవులును కల్చ్పితులై , అనాది (భ్రాంతిచే అంతఃకరణ తోదాత్మ్యము 

యున్నంత కాలము జీవుడని తెలియబడుచు, అంతఃకరణ తాదాత్మ్యము 

విలీనముకాగానె యిప్పుడు నేను అను అహం పదార్దమే చిదాకాశ 

స్వరూపము, అనగా [బహ్మరూపమగుచున్నది. కాన ఏ జీవుడు స్వ(పయ 

త్నముచే, తన అంతఃకరణ తాదాత్మ్యాధ్యాసను విడచునో అట్టి జీవుడే 

(బహ్మస్వరూపు డగును. ఎన్ని ఘటాకాశములకై ననూ, మహాకాశము 

ఒక్క-టియే యయినట్లు, సర్వ జీవులును వారి వారి, ము క్కియనంతరము ఈ 

అద్వితీయ అఖండ, పరిపూర్ణ, చిదాకాశ స్వరూపమే యగుదురు. కాని మరి 

యొక విధమగుటకు వీలులేదు. దీనిని ముముక్షువులు బాగుగ (గహించి తమ 

సత్యస్వరూవానుసంధానమును యాచరించుచుండుట శీ ఘఫలదాయకము. 

ఇస్తే యితర నిరూపణములయందు (శ్రుతి, యు_క్యనుభవమున పెక్కు 

దృష్టాంతములు వివిధముగ యుదహరింపబడి యున్నవి. ముముకువులు 

వారి సత్య స్వరూపానుసంధాన (పయో జనముకుగాను, అట్టి దృష్టాంతము 

లన్నిటిని బాగుగ విమర్శ పూర్వకముగా పఠించి, హృద్గతము నొందించు 

కొనుట తన వా_స్తవ సరూప (గహణమందు జిజ్ఞాసువులకు కరతలామలక 

ముగ నుండును. 

కాని ఇచట ముముక్షువులొకటి ముఖ్యముగ [గహించవలెను. ఇట్లు 

తెలిసికొని యనుసంధానాదులను యాచరించుచున్ననూ (పారబ్బ శేషముండు 
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నంతవరకు అంతఃకరణోపాధి విడువదు. అనగా జీవునకు అంత౩కరణో 

పాధి, తాదాత్మ్యాథ్యాసము యుండుచునే యుండును. ఈ శరీరోపాధి 

యున్నంతకాలము శరీర ధర్మములు విడువవు. (బారబ్దము జీవునికి విధింప 

బడిన శిక్షవంటిదని లోగడనే వివరించియుంటిమి. ఈ ఉపాధి జీవునకు కారా 

గృహమువంటిది. జీవుడిప్పుడు ఇందు బంధింపబడియున్నాడు. తన వివేకా 
భ్యాసాదులచే బీవుడిప్పుడు తన సత్య స్వరూపమును తెలిసికొన్ననూ ప్రారబ్దాం 

తమువరకు ఉపాధి ధర్మములు విడువవు. కాన జికాసువులు ఈ విషయమును 

నిశ్చయముగా (గహించి తమ ఉపాధి ధర్మములయందు స క్షతాభిమాన 

రహితులై. (ప్రారబ్దమును సాధ్యమగు నిర్హి పతతో యనుభవించుచూ తన 
సత్య స్వరూప జ్ఞానమును మరువక, విడువక, విసుగు జెందక, తదేక చింత 

నతో (ప్రారబ్దానుసారమున, తన స్థితి, దెహధారణావళ్యక మైన క్రియలను 
మా(త మాచరించుచుండిన, (ప్రారబ్దక్షయమును పొందిన క్షణమే తన సత్య 
స్వరూప జ్ఞానము నిలచి తాను తత్స్యరూపుడగును. కాన ముముకువులై న 

జిజ్ఞాసువులు తమ సాక్షొత్మార పర్యంతము నిరుత్చాహము చెందక సత 
తాఖ్యాసాదులను యాచరించుట విధిగా కనుబడుచున్నది. 

ఇంకనూ అహం, నేను అను యీ పదమునకు వా_స్తవార్థ మును జీవా 

నుభవములను బట్టి విచారించినయడల గూడ ఇప్పుడు కలుగుచున్న పరిచ్చిన్న 

గ్రహణము (భ్రాంతియని స్పష్టపడును. ఎట్లన ఏ జీవుడై ననూ అహం, 

నేను అని చెప్పునపుడు, తాను అని యనుకొనుచున్న సేనుయను పదమున 
కర్ణ మెమగుచున్నది, యని విచారించినయెడల, నేను, నేను, అను (పతిఒక్క 
రును, సర్వద్భ శ్యేతరమును నిషేధించిగదా, యీ నేను అను పదముచేత తనను 

మిగుల్చుకొనుచున్నారు. ఇట్లు మిగుల్చుకొనుటయనునది అనేక పదార ౧ అ 
ములున్నప్పుడుగదా సంభవము; వాస్తవమునయున్నది అద్వితీయ, 

అఖండ, పరిపూర్ణ, పదార్థమొక్కటియే యగునప్పుడు మిగుల్చుకొనుట 
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యనునదిగాని, శేషించుటయనునదిగాని, ఎట్టు సంభవము ? ఈ (బ్రహ్మ 

పదార్థము నిర్విశేష మైయున్నది. (శ్రుతిదీనినే “ఏకమేవా ద్వితీయం(బహ్మ, 

నెహనానాసి కించన” అని చెప్పుచున్నదిగదా : (శుతివాక్యము అ(పమాణ 

మగుటకువీలులేదుగడా ! వేదము, యున్నది ఒక్కసత్యవస్తువే, తదితర 
మేదియునులేదు అని తెలుపునప్పుడు యీ దృళ్య నానాత్వముచూచుట,' 
పొందుట, (భాంతియేగదా కావలసివచ్చును. ఇంకనూ మానవుడు సరిచ్చిన్ను 

డై తాను ఒక్క దే అయిసున్న నూ తనస్వల్ప నిదాకాలమందు తాను బహు 

విషయ, జస, వస్తు, పడార్థములతో సంబంధముకలదై గమనాగమనములను 

చేయుచూ, సుఖ, దుఃవానుభవములనుపొందుచూ, సంవత్పరములతరబడి. 

దీర్హ కాలానుభవములనుకూడ తనయందే పొందుచున్నాడుగదా ? ఇదియంత 

యువాస్తవమా ? కాని స్వకాలసత్యత్వమును అనుభవించుచున్నాడు. ఇది 

యంతయూ వాస్తవముగాదని తన స్వస్నమునుంచి మెల్కాంచినతదుపరిగదా? 

తన స్వప్న పదార్థానుభవముల అసత్య త్వ్వమును తెలిసికొనగలుగుచున్నాడు : 

తన స్వహ్నములోయున్నంతకాలము, అట్లిద్భశ్య సంఘటనలన్నియూ* వాస్తవ 

మనియేగడా యనుభవించుచున్నాడు. అశ్లై ఈ అద్వితీయుడై న శుద్దజీవుడే 

మాయా (ప్రభావముచే, అనాది, అ విద్యాభ్రాంతుడై నట్లు కనబడుచూ, ఒక్క 

డైన తనయందే దృశ్యనానాత్వమును చూచుచూ, దృశ్య దుఃఖములననుభ 

వించుచున్నట్లు కనబడుచున్నాడు. ఇట్టు చేయుటలో వాస్త్రవతః ఎల్లప్పుడునూ, 

నేను, అనుకుద్దజీవుడు ఒక్కడే గనుక స్వభావముననుసరించి జీవభిన్న, భిన్న, 

పరిచ్చిన్న (భ్రాంతికాలములోగూడ (పతియొక్క (భ్రాంతిజీవుడునూ తననే 

మిగుల్చుకొనుచున్నాడు. ఏలనన, తాను ఎల్లప్పుడును అద్వితీయు డేగనుక. 

కనుకనే జీవసముదాయమునందు యీ నెనను (అహం) పదమునకు శబ్దార్హము 

అనుభవము, (పతివారికినీ ఒక్కూవిధముగా నే సంసార భాంతియున్నంత 

కాలము నానాత్వముగనూ, సంసారభ్రాంతి నివర్తించినతదువరి. తన, 

అఖండ, అద్వితీయ, పరిపూర్ణ త్వమును తెలిసికొనుచున్నాడు. ఇట్టిసితినే 

“ఏకత ఏమను పశ్యతి" అని శ్రుతీ అనువదించుచున్న ది. అప్పుడుసర్వ(త 
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యూ పరిపూర్ణ ముగనున్నది తానుయొక్క_డేగనుక, అపు ఎడు అహం, నేను 
అను పదము నిష ఎంయోజనమై, లోపించును. అప్పుడే “పూ కస్య శ్ర సశిపూర్జ మాదా 
యపూర్ణ మేవావశిష్య తే” అను _్రుతిసార్థక్యము కిప్పనకగుళు డి 

ఇచట పాఠకులకొక విజ్ఞప్రి ఎమనిన, ఈ (గంథమంత యూ 
చెప్పినదే చెప్పుటగాని * మరియొక రటి కనుబడుటఏలే దేయని తోచవచ్చును. 
అట్ల నుకొనుటయుచితముగాదు. జీవునకు వాస్త వమున తనసత్యస్వరూప 
మగు యీఅత్మమాయా (పథావముచె జీవుని అనాది అవిద్యాదోషమువల్ల 
స్వ(పయత్న, దీర్హ + విచారాభ్యాసాదులవల్ల గాని తెలియబడడు. ఈ అద్వితీయ, 
నిరుపమానమైన, (బహ్మపదార్థ మందు స్వాను భవటో ధకలిగిం చుటయే యీ 
(గంథముఖ్యతాశ్సా ర్యము. అందుకుగాను సదా ఒక్క-టియగు (బహ్మపదా 
రమునుగురించి లాఘవమున బహుతెరంగుల, బోధయావశ్యకమగుచున్నది. 
గనుక “గ్రంభలాఘవాద్భుద్దిలాఘ ఘవం (పయోజకమితి” అనగా (గంథము 
యొక్క లాఘవమువల్ల , బుద్దికి లాఘవముకలుగుట (పయోజనమని, 
శ్రీసు రేశ్వరవచనముననుసరించి * (బహ్మస్వరూప విషయములు అనుసంధాన 
వాక్యములు. మాటిమాటికి చెప్పబడుచున్నవి. 

పరమ (ప్రయోజనముకలుగుటకుగాను ఒకే అర్జమునిచ్చు వాక్యములను 
మాటిమాటికి చెప్పిననూ పునరు క్తిదోషము రానేరదు. ఎక్కడయొక అర్థ 
మును నిషయోజనముగ మాటిమాటికి చెప్పబడునో అచ్చటనే పునరు క 
దోషము సంభవించును. ఇచ్చుట జీవునకు పర పయోజనము ననుసరించి 
మాటిమాటికి (ప్రతినిరూపణ, [పకరణములయందున, వివిధముగ ఒకే అర్హ 
వాక్యములను చెప్పుట, న్వలాభముకొరకేగాని, వ్యర్గముగాదని పాఠకులు 
(గహింతురుగాక. ఎవరికి వారు, ఆత్మవాస్త వికతను తెలుసుకుని స్వానుభ 
వము పొందుపే జీవునికి సరమలాభము, మోక మనిచెప్పబడుచున్న ది... 
ముముక్షవునకు యిట్టిస్టితిక లుగు పే పరమలా భము_పరమావది. ముక్తి, 
మోక్షమని శాస్త్రము శెలుపుచున్నది. 
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ఇంకనూ ఆత్యయన్నను, [బహ్మయన్నను, శుద్దజీవుడన్నను, నను, 

అహాంఅన్ననూ, పరమార్థమున పీటికని ్ప టికినొ కేఅర్హము._ఇదియంత 

యునూ, యల్ల పుడునూ, అఖండ పరిపూర్ణ జ్ఞానస్వరూపము కాని మరియొక 
టికాదు_వాస్తవమున నెను అహం అను పదార్థము జ్ఞాసరూవము కాని మరి 

యొక టికాదు-ఈ అహం అను పరిపూర్ణ జ్ఞానస్వరూప్పుడె తనవరిపూర్ణ త్వ 

అఖండత్వములను మరచి పరిచ్చిన్నత్వయుపాథితాదాత్మ్యమునొంది తాను 

-పరిచ్చిన్నుడే, నను (జ్రాంతిజ్ఞానము నొంది సంసారముననుభవించుచున్నాడు. 
కాని వివేకియైన జీవుని తాను మరచిన తనపరిపూర్ణజ్ఞానస్వరూపమునొంది 

ఈ నేను అహం అను (ప్రతీతి తనపరిపూర్ణ జ్ఞాన స్వరూపమే వాన్నవముగాని 

పరిచ్చిన్నజ్ఞానము _వాస్త్రవముకాదని నిశ్చయము. 

ఈ  మసస్స ఛావమునుగురించి కొంతవరకు లోగడవిచారణ చెసి 

యుంటిమి. కౌని:__- 

శో “మన ఏవమనుష్యాణాం, కారణం బంధమోక్షయోః", మానవు 

లకు కలుగుచున్న బంధమోక్షములకు మనసుయె కారణమని వచనము తెలుపు 

చున్నది. గనుక ఈ మనస్స్వరూపమెట్లిడి ? మాగవునికిది బంధమోక్షములకు 

యెట్లు కారణమగుచున్నది యని విచారించి యీిమనసు మూలకముగా 

కలుగుచున్న బంధకారణమును తొలగించుకొని, తన సిత్యనిరతిశయసుఖ 

మైన మోక్షమును పొందుటయెట్లు అని విపులముగా విచారణచేసి దాని పరమ 

(ప్రయోజనము పొందుటకు యీ చేయబోవు విచారణ యావశ్యకమైయున్నది. 
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మనస్సన్నను, చి_త్తమన్నను అవస్థా భేదముచే ఈ షడ్చెదమున్నను, 

యీ రెండును అంతఃకరణ పరిణామములే - గనుక దాదాపు యొక్కటిగనే 

(గహించవచ్చును. ఈ మనసు ఇం[దియములలో రాజువంటిది-జ్హానేంది 

యములై దని |వసిద్దిగా తెలియబడుచున్నను, యూ మనసును ష క్షం (దియ 
ర్లు యు © 

ముగా గీతాచార్యులె న కృషభగవానులు తెలుపుచున్నారు, ఈ మనసే మన 
Q_ రా 

కందరకును కలుగుచున్న సుఖదుఃఖములకు కారణమగుచున్నది. ఇది చాల 

బలీయమైనది. సర్వ (ప్రపంచము దీనితోడనే _అనుభవింపబడుచున్నది. 

అనగా మనసు యుండనియడల జగ త్తుయే యుండదు. దీనినే :- 

శో॥ చిత్తం కారణమర్తానాం, తస్మిన్సతి జగ త్రగియం । 
ధా నక గ్ వాణి 

తస్మిన్ డీజే జగత్డీణం త చ్చికిత్సం (పయత్నతః || 

అన్ని పదార్హములకు మననే కారణమైయున్నది. మనసు యుండినన మూడు 

లోకములుగలవు. మనసు నశించిన యడల జగము నళించును. కనుక 

(ప్రయత్నముచేత ఆ మనసునే న్మిగహింపవలెను, అని వశిష్టవచనము తెలుపు 

చున్నది. కాని తక్కిన ఇంద్రియముల లాగున యిదియును కల్పితమే 

ఈ మనస్సనునడి బాహ్యమందుగాని, ఆంతరమందుగాని వాస్తవముగా 

యున్నదిగాదు. అయినను సర్వులచేతను అనుభవింపబడుచూ వారి, వారి, 
సుఖదుఃఖములకు కారణమగుచున్నది. అనగా పంచేం్యదియములకు విష 

 యములై న శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రన, గంధములు జ్ఞానములు ఈ మనసు 
వల్లనే కలుగుచున్నవి. కాన ఈ పంచేంద్రియములకు రాజులాగున 

ఈ మనసుయే ఆరవయిం[దియముగా చెప్పబడినది. ఆకారము లెని చైతన్య 

మందు వదార్గరూపమగు నేయధ్యాసగలదో అదియే మనసని తెలియబడు 

చున్నది. ఇదియే జీవుని సత్యస్వరూపమును మరుగుపరచి దృశ్యసంసార 

మును జీవునకు కల్పించుచున్నది. అధ్యాసయనగా అడి కాని దానియందు 

అదియని తోచుట, అనగా శుక్తియందు తోచురజతములాగున, ఈ మనస్స 

రూపము మనలకు కలుగు సంకల్పములే దీనినే , 
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రో సంకల్చంహి మనోవిది సంకల్ప త్రన్న భిద్యతే। 
౧౧ థి — 

యక సంకల్సనం తత్ర మనోజ. స్తీ త్యవగమ్యతాయు Il 

సంకల్పముకన్న మనస్సు వెరుగాదనిన్నీ_సంకల్చ్ప మెచటనుండునో మనసు 
అచటనే యుండుననిన్నీ :._ 

శ్లో సంకల్పమనసీ భిన్నే నకదాచన కేచన । 
(ఉం 

సంస్కృతిశ్చి త్తం మనోబంధో మలంతమః ॥ 

సంకల్పము, మనసు, యివి వేరు వస్తువులు గానెరవు. అవిద్యా, 

చిత్తము, మనసు, బంధము, మలము, తమస్సు, అని సంకల్బ జాలమునకే 

నామములు యనిన్ని “సంకల్ప జాలేగళితే స్వరూప మవశిష్యతే”, యిట్టి 

సంకల్పజాలము జారిపోయిన యడల తన వా_స్తవమగు స్వరూపము శేషించి 

(ప్రకాశించును--అనిన్నీ (శ్రీరామచం(దమూ ర్తికి వశిష్ట భగవానులు తెలుపు 

చున్నారు. 

కనుక ముముక్షువు దీనిని బాగుగా తెలుసుకొని తన మనసును తన 
సంసార బంధకారణమునకు గాక తన సత్య స్వరూపమైన నిత్య, నిరతిశయ, 

సుఖప్రాప్తికి సాధనముగ చేసుకొని తల్లాభమును పొందవలయును. ఇట్టి 

పరమలాభమును పొందించుటకు యీ మనస్సుయే సమర్థముగాని అన్య 

ములుగావు. ఏలనన, గొప్ప లాభమును కోరువాడు గొప్పదానినే ఆ|శయించి 

అట్టి లాభము పొందవలయును. గాని సామాన్యులేమి చేయగలరు ? ఆలాగు 

సన ముముక్షువు పరమ లాభము గోరువాడు గనుక యిం(దియములకు రాజై. 

షవమేంద్రియముగా తెలియబడుచున్న యీ తన మనసునే యా(శ్రయించి 

అనగా చిత్తజద్ధిని సంపాదించి యట్టి సంస్కృత మనసుచేతనే జిజ్ఞాసువు 

తనకు పరమ లాభమైన మోక్షమును పొందవలెనుగాని మరియొకదారిలేదు. 

ఈ మనస్సామర్థ్యమును గురించి : 



లర? (బహ్మవిద్యానుసంన్దాన దర్పణం 

కో  మనవఏవ సమర్థంహి మననోదృుఢ ని గహ 
రాం 

అరాజా కిం సమర్గస్సా్యా (దాజ్జా రావని హే [1 

శ్లో మననె వమనళి, కా (పాశం పరమ బంధనమ్ । 
౧7 య న నం 

భవాదుతార యాత్యానం | నాసావన్యే నతా ర్వ తే || 
వాలము 

మనసుయొక్క- ' దృఢనిగహముసందు మనస్సుయే సమర్హము కాగలదు. 

రాజులను ని(గహాంచుటయందు రాజుగానివాడు సమర్గ్జుడుగాడు కదా ? 

ఉత్కృషమెన మనఃపాశమును మనస్సుతోనే భేదించి భవసాగరమునుంచి 
రు 

ఆత్మను ఉద్ధరింపుము. ఈ ఆత్మనుమరియొకదానిచేత ఉద్దరింప శక్యముగాదు 
గదా ? అనిన్నీ ; ఇంకను 

శో అనంతస్యాత్మ తత్వస్య సర్వశ _క్రెర్మహాత్మనః | 

సంకల్పశ క్రి కి రచితం య[దూప fe తన్మనో విదుః ॥ 

అన_న్తమైన సర్వశక్సి సహితమగు పరమాత్మ వస్తువుయొక్క సంకల్ప 

శక్రిచె యేర్పడిన రూపము మనస్ప్సని చెప్పుదురు అనిన్నీ, వశిష్ట వచనము 

తెలుపుచున్నది. కాని యీ మనస్సు_వారి, వారి, అంతఃకరణ ధర్మములతొ 

అనాదివాసనా సంస్కారములను బటి సదా సంకల్పములు చేయుచూ వాటిఫల 

కర్తృత్వ భో కృత్వాదులతో సుఖదుఃఖము లనుభవించుచూ జీవునకు 
సంసార బంధము కల్పించుచుండును. ఇటి సంసార బంధమునుండి విము క 

డగుటకు ముముక్షువై నవాడు, నిత్యా నిత్య వివేకాదులను సంపాదించి దృశ్య 
మిథ్యాత్వ నిశ్చయ 1 జ్ఞానమును పొందుట మూలకముగా మనసునకు దృశ్వ 

మునందు సత్యత్వ జ్ఞానము తగ్గుచుండుటచే స_క్రతా, సంకల్పములు [క్రమ 

ముగా కీణించుచుండును. సర్వదృశ్యము మనఃకల్పితముగాని వేరేమియును 
వా స్తవముగాలేదు. స్వప్నమునందు గలుగుచున్న దృాళ్యానుభవములు మన; 

కల్పితములేగదా? ఇది అందరియనుభవములో నుస్నదే. అనగా 

యీ మనసే నిచయందు అంగుష్ట మా(త మెన తన యండే సమన 



మనస్స్వరూసము, దా దానీ పర రిమ్మ[పయోజనము 953 

దృశ్యమును ఇంద్రియ సంకర్షణములక కల్పించి స్వవ్నద్రష్ట అనుభవింప 

చేయుచున్నది. ఇటై జ్యాగద్దశయందుగూడ ఈ మనస్సే వారి, వారి, 

అంత౭కరణ ధర్మములను బట్ట ఇం(ద్రియసంక క్షణముతో సమస్త దృశ్యమును 

మనలకు గలుగజసి అనుభవింపజెయుచున్నది. సుషు ప్రియందు యీ మనను 

లయస్టితిలోనుండును గనుక ఆస్టితియందు మనోవ్యాపారమేమియును లేక 

దృశ్యము స్ఫురించుటలేదు. కాన దినిని బట్టి సర్వదృ శ్యము-మన-_-మన ః 

కల్పిత మేనని నిశ్న్చయమగుచున్నది, కనుక మనసుయున్న యడల మనకు 

దృశ్యమున్నది. మనసులేని యడల దృశ్యములేదు. అని తెలియబడు 
చుస్నది గడా: మనసు సంకల్పించగనే యిందియములు రాజునకు నేవ 

కుల లాగున ఆయావస్తువులను అనగా, విషయములను సమకూర్చును. కావున 

ముముక్షువై సవాడు ఈ విషయమును జా(గ్రతతో తెలుసుకొని సర్వవిధముల 

చేతను తన మనోనాశ్వపయత్నము చేయుచుండుట యావశ్యకము. ఇచట 

మనోనాశ మనగా మనసు నశించుటయని యర్రముగా దు అద్వ్వైతులమైన మన 

లకు వస్తునా శమెన్నటికినిలెదు. 

యందులోనిదే) (బహ్మయంద్యధ్య స్తము. అధ్య స్తముసకు జ్ఞానముచే నాశము 

గాని స్వరూపము లేక వస్తునాశమెన్నటికిని యుండదు. ఇదిగాకను అధ్య 

_స్తము అధ్యి; నమును విడిచియుండదు. కాన ఎచటికిని పోవనదిగాదు. ఒక 

వస్తువయొక్క దాని స్వరూపము గాని, అనగా అవా స్త్రవరూపమును జ్ఞానముచే 

నర్వద్భశ్యకోటి (అనగా ఈ మనసుగూడ 
౦0 

త్యజించి ఆ వ స్తువుయొక్క యథార్థ స్వరూపమును జ్ఞానముచే తెలుసుకొను 

టయే మన (ప్రయత్నము. అందుకుగాను మన సంకల్పములచే పరిచ్చిన్న 

దృుశ్వమందు మనలకు గలుగుచున్న స్త్త్రతాఖిమాసములన్నియు మనసు 

నశించినగాని యుపశమించవ్ప ఈ దృశ్యసత క క్ఞత్వజ్ఞా సము యుపశమించిన 

గాని అధిజ్ఞానమైన (బహ్మవస్తువు పొందబడదు. కనుక ముముక్షు వై వై నవాడు 

సర్వదృశ్యమిథ్యాత్వమును బాగుగ (గ్రహించి చృశ్యసప్త కళారహితుదై. తన 

మనస్సుచ వా స్తవముగాదను నిశ్నయజ్ఞాసము ముతో న్వశరీం సెర్టుచ్చుశ్యామును 

23 



ఫర (బహ్మవీద్యానుసం స్థాన దర్పణం 

త్యజించి సర్వాధిష్టానమెన సద్వ స్తువునందు తన మనసును నిలిపి, గ్రహించి, 

నిశృయమునుపొంది, స్వానుభవమును పొందుటకు యత్నించవలెను : 

శో! సంకల్చిత్వంబంధస్య కారణంతత్సరిత౪జ | 
ag) 

మోక్షసను నిస్సంక ల్చత్వం తదభా్యాసం దియాకురు ॥ 

సంకల్పసహాత మనసు దృశ్యసంనారమునకు హాతువగుచున్న ది. సంక ల్చ 

రహిత మనసు (బహ్మ్మపా ప్రికి సాధనమగుచున్నది. దానినే బుద్దిచేత అభ్య 

సింపుము అని వశిష్ట భగవానులు తెలుపుచున్నారు. ఈ మనసు కల్పిత మై 

నను నామర్థ కము గలది గావున దీనినే ఆ(శయించి, సంస్కరించుకొని దీని 

సాహాయ్యముచేతనే బీవుడు తన పరమలాభమెన సత్యస్వరూపవా ప్తిని 
౬__ అలాటి 

పొందవలయును గాని ఆన్యమువ ల్లగాదు. ఈ మనసువల్ల నె (బహ్మపొంద 

బడునని “మనసై వేదమాప్నోతి యని (శుతీ వచనము తెలుపుచున్నది. 

ఈ మనసును జయించు యుపాయమును గురించి :_ 

శో॥ _స్వారోకిఠ శాస్త్ర దృశా స్వబుధ్యా స్వానుభావితః | 
[౧ 

(పయచ్చతి పరాంసిద్ధిం త్య క్యాత్మానం మనః పితా॥ 

శాస్త్రదృష్టి చేత పర్యాలోచన చెయబడినట్రియు స్వానుభవముచే నిశ్చయించు 

కొనబడినట్టియు మనస్సు తాను లయము నొంది కైవల్యము నిచ్చు 

చున్నది. 

శ్లో ॥ సుదృష్టస్సుదృఢ స్వచ్చస్సుకాంత స్పుప్రబోధితః | 

స్వగుణే నోర్తితో భాతి హృది హృద్యో మనోమణిః ॥ 

ఉ తమమగు శాస్త్ర వృష్షికలది గాన సంశయ విపర్యాసరహితమెనటియు, 
— శు a ఈ 

సంశయ విపర్యయ రహితమైసది గాన నిర్మలమెనటియు, నిర్మలమెనదిగాన 
౬ షష రు Qa 

శుభేచ్చు గలిగినట్టియు, శుభేచ్చుగలది గాన మంచి జ్ఞానమును పొందినట్టియు, 
చ 
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జ్ఞాన యు క్రముగాన, శమదమాది గుణయుక్తంబై రమణీయంబగునట్లి 

మనస్సు అను మణి హృదయమునందు (పకాశించు చున్నది, 

రొ 

౧౧ 
1  ఏవంమనోమణిం రామ బహుపంకకళంకితమ్ | 

మ్ ౨ పకా చిం 
వి వెకవారిణా సిద్ధి (పకొళ్యా లొకవాన్ఫవ / 

న 1 వివేకం పరమా శిత్య బుధ్యాసత్యమలిక్ష్యచ 

ఇం(దియారీనలంతీ ర్వా తీర్జాభవ భవార్థ్యవాత || 

అనగా అనెకములగు మలినవాసన లను బురదచే కళంకము గలిగియున్న 

మనస్సు అను మణి విచార జన్యమగు విజ్ఞానమను జలముచే కడిగి మోక్షము 

కొరకు తత్త్వమును ఆలోకింపుము. ఉత్కష్టమగు వివేకము నాశ్రయించి 
బుద్దిచె తత్వము నెరింగి ఇంద్రియములను శతృవులను జయించి సంసార 

సాగరమును దాటుము. అని వశిష్టభగవానులు (శ్రీ రామచందమూర్తికి 

శో యత్యుతం మనసా రామ తత్క్బుతం విద్దిరాఘవ | 

యత్య జం మనసా తావత, తా ఈం విద్దిరాఘవ 1 
ద ~~ 

మనస్సుతో చేసినపనియేపని అగునుగాని శరీరమా(త్రముతో చేసినది పని 

గాదనియు, మనస్సు విడచిన వస్తువు విడువబడినదిగాని శరీరమునే 

మా(తము విడచినది విడవబడినది గాచనిన్నీ, 

శ్లో యన్యా చపలతాం యాతం మనోమననవర్తి తం | 

అను త్తమపదే నాసౌ ధ్యానే నానుగతో౬నభఘ ॥ 

ఎవని మనస్సు చలింపక సంకల్ప రహితమై యుండునో వాడే అన్ని యుపా 

యములలో ను తమమెనటి చిదూపుడగు నాత్మసు (దుకౌళంప జయుునుకి 
అణాల a. 6 ఫ్ 
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ధ్యానముతో గూడిన వాడని యొరుంగుము. అనగా పరమలాభము గలిగించు 

నది గావున మనోనిశ్చలత్వమును సంపాదించుకొన వలెనని తాత్పర్యము 

ఆని వశష్ట వచసములు తెలుపుచున్నవి. 

లక్క అగ్న్న వేడిమిచే ఎట్లు కరిగి వివిధా కారములను పొెందునో 

అమే యీ మనసు సంకల్పములయొక,._ (అగ్ని) అను బలముచే తత్సంకల్ప 

వస్వాకారకారితములుగ పరిణమించు చుండును. అప్పుడే మనలకు విషయ 

స్పురణము కలుగును, ఇట్లు వారి, వారి, అనాది వాసనానుసారముగ సదా 

యీ మనసు యొక విషయమునుంచి మరియొక విషయ సంపాదనేచ్చను 

పొందుచూ యట్టి విషయ పరిణామములను పొందుచుండును. అనగా వృత్తి 

జ్ఞానము తద్విషయాకారా కారితమగుచు (ప్రారబ్ద కర్మఫలానుకూలముగ 

ఈ వృత్తి, విషయ, విషయాంతర పరిణామముల నొందుచూ నిరంతరము 

విషయచింతనజేయుచూ తాత్కాలిక సుఖదుఃఖములను జీవుని ననుభవింప 

జేయుచుండును. ఇట్టిది యే మనసు కల్పించు సంసారము. ఈ సంసార 

దుఃఖమునుంచి విముక్రి కోరు మానవునికి యీ మనస్వరూప లక్షణములు 

బాగుగా తెలుసుకొని తన మనసును తగు చికిత్సతో తన స్వాధీనము 

నందుచుకొనినయశల యీ మనస్సుయే తనకు పరమ(శేయస్కరమైన 

సత్య స్వరూప (వా ప్రిని కలుగచేయుటకు ముఖ్యనాథన మగును. కాన దీని 

స్వభావము విచారించుట యావశ్యకము, తోకమునందుగూడ ఏవస్తువు అము 

నను, ఎవరై నను, వారి సహజ స్వభావమును బట్టగదా ౩? వారు ఆయా పను 

లకు ఉపయోగపడు చున్నారు. ఈ మనసనునది స్వభావముచేత లక్క_వంటిడి. 

అనగా లక్కకు అగ్ని సంస్కారము వలన ఏ రూపము కావలయునన్న అటి 

రూపముగా మారుటకు సామర్థ్య మున్నది. ఇట్ల యీ మనసుగూడ 

లక్కు-వలె ఆ యా జీవుల అవిద్యావాసనానుకూ లము గ తలుగుచున్న 

సంకల్పాగ్నులచే వివిధ పరిచ్చిన్నాకారములను పొందు చుండును. ఇవియే 

వృ త్తిజ్ఞానములు. వీనివలననే మనలకు సంసార దుఃఖము కలుగుచున్నది. 
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ఇట్లు కలుగుచున్నదియ జీవునకు అనాది, అవిద్యా, కామ, కర్మల 

ఫలమైన సంసారము. ఇట్లు కలుగుటకు కారణము జీవుడు తన వాస్తవ 

సచ్చితానంద పరిపూర్ణ స్వభావములను మరచి, మాయాబలముచె (భాంతుడై 

పరిచ్చిన్నత్వ, దుఃఖిత్వములను (గ్రహించుట. ఇదియే అజ్ఞానము. ఇందు 

వల్లన యో మనసు సదా పరిచ్చిన్న రూపములను (గ్రహిెంచుచు ఆధాస సుఖ 

దుఃఖములను అనుభవించు చుండును. పైన తెలిపిన యట్లు యీ మనసు నకు 

తను యెట్టి సంకల్పము చేసిన యట్టి యాకారము పొందు సహజస్వభావము 

న్నది, దీనినే : 

ల్లో || భావితంత్నన సం వేగాదాత్మనాయత్త దేవనః | 

భవత్యాళు మహాబా హోవిగతేతరసంస్కృతిః ॥ 

అనగా పురుషుడు యితరనస్తువులను స్మరించకుండ, త్మీవమైనభావనచె అనగా 

నిశ్చలమనసుతో యేవస్తువును భావించునో తాను యావస్తువుగా నే యేర్చడు 

నని, ప్రై విద్యారణ్యవచనము తెలుపుచున్నది. కాన ముముక్షవు దినిని 

బాగుగ (గహించి యిట్టిదై న మనోసహాజ స్వభావమును యీ విధమున 

యుపయోగించుకొనవలయును. అనగా తనసత్యస్వరూపము, యిప్పుడు 

తనకు గలుగుచున్న భిన్న, భిన్న, పరిచ్చిన్నాకారములుకావనిన్నీ, తాను 

అద్వితీయ సచ్చిదానంద అఖండస్వరూపుడను, జ్ఞానము సంపాదించి యీ 

జ్ఞానాగ్నితో తన మనసును (ద్రవింపజెసి (కరగి తన అఖిండాకారమను 

మూసలో నిరంతరము పోయుచుండిన కాలక్రమమున అభ్యాసపాటవముచే 

తనమనసు పరిచ్చిన్నమైన యీ విషయాకారములను పొందక  అఖండా 

కార పరిపూర్ణ రూపము-పొందును. మనసును యీ జ్ఞానాగ్నిచే కరుగ జేయు, 

వారి,వారి సామర్ట్యములనుబట్టి “భా వనాదారుఢ్యాసిద్దిః అనుస్తూతముననుసరించి 

వారిమనసు అఖండ అద్వితీయ సచ్చిదానందరూపమును బొందును. కౌని యీ 

మనసుచేగలుగు పరమ లాభమునొందుటకు ముముతువు “ఆత్యసంస్థం మన; 

కృత్వా నకించిదపి చింతయెత్” అనగా చిత్త మును పరమాత్మయందు నిశ్చ 
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లముగా జేర్చి యితర విషయములను కొంచమైనను చింతించగూడదని 

(శ్రీ కృష్ణ భగవానులు తెలుపుచున్నారు. కాన తన మనసునందు సదా 

గలుగుచుండు విషయాకారవృత్తులను నిరోధించుట యావళ్యకము. ఇవి 

వై రాగ్య సతతాభ్యాసములవల్ల గాని చి తవృతులు నిరోధింపబడవని “అభ్యాస 
రా రం వభ 2 

వె రాగ్యాభ్యాం తన్నిరోధః” అనిపాతంజలి సూూతము తెలుపుచున్నది, 

ఇంకను 

క్ మనసోనిగహాయత, మభయంసర్వయోగినాం । 

దుఃఖక్షయః (పబోధశృ్చషప్యక్షయా శాంతిరేవచ I 

అని సకల మైన యోగులకు విదేహశ్రై వల్యము, సర్వదుఃఖక్షయము, (బ్రహ్మా 

తత్వజ్ఞానము, జీవన్ముక్తి, యివియన్నియు మనోన్నిగహముచేతనే కలుగు 

చున్నవి. కనుక మనసును ముఖ్యముగా జయించి స్వాధినపరచుకొనవల 

యును. అని విద్యారణ్యులు జీవన్ముక్తి (పకాశికయందు తెలుపుచున్నారు. 

కాన జీవుని అభ్యాసబలముచే తన వాస్తవ,పరిపూర్ణ, సచ్చిదానంద రూపము 

స్ఫురించుచుండును. ఇది తన మనోబలముచే గోచరించుచుండును. అయి 

నను యిదియున్ను వృత్సిజ్ఞానమె యగుచున్నది. కాని యిట్లయినను యీ 

వృత్సిజ్ఞానముతోడ ౫ ఫలపర్యంతము యీ వృతిరూపమెన తనమనసుచెత 

అనుసంధానాదులను జేయుచుండవలయును. కాన ముముక్షువై నవాడు లోగడ 

మనము అత్మానుసంధాన ,పకారనిరూపణలో చేసిన అంశములను మనో 

గోచరముచేసుకొని విసుగుజెందవ సుస్టిరుడై యగ్యాసాదులను జేయుచుండిన 

తదుపరి కాలక్రమమున యీ వృత్తియె జీవునికి పరమసాక్షెత్కార వృతి ని 

గలుగజేసి, స్వభావముచే యీ మనసు కల్పితమైనది గనుక తానులేనిదియే 

యగును. అప్పుడు యీ వృత్విజ్ఞానమనునది నశించిస్వరూపజ్జాన రూపుడే' 
యగును. ఇదియే తన వాస్తవ స్వరూపము. ఇదియే తన అద్వితీయ, అఖండ, 
పరిపూర్ణ స్వరూపము. “పూర్ణ శ్చపూర్త మాదాయ పూర్తమే వావ 

శిష్యతే” యన్నుశుతి వాక్యము ననుసరించి తాను నిత్య నిర్వి శేషపరిపూర్ణు డై 
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శేషించును. ఇదియే మోక్షము. దీని సంపాదనకు గాను ముముకువు యీ 

మనసుయె ముఖ్యసాధనమని (గహించి దాని పరమ (పయోజనమును 

స్వ్మపయత్న పూర్వకముగ సాధించి పొందుటయే దీని పరమ (ప్రయోజనము. 

ఇంకనూ వాళిష్ణ బోధననుసరించి (బహ్మాయన్నను _మనస్సన్నను 
ఒక్క-టియే యనియూ, కాని నిస్సంకల్పమనస్సు (బహ్మయనియు, సంకల్ప 

మనసు సంసారమనియు తెలియుచున్నది. ఇంకనూ ఈచలించు మనస్స 

రూపమే సంకల్పమనియూ గూడ  తెలుపుచున్నారు. అనగా సంకల్పమే 

మనస్సని విశదమగుచున్నది. దీనినే :___ 

డా ఆద 5 అద శో సంకల్పనం మనోవిద్ది సంకల్పా త్తన్నభిద్యతే | 

య(తసంకల్సనం త త్రమనోఒ స్తీత్యవగహ్యతామ్ i 

(దవత్యముకంచె ఉదకంబును, చలనంబుకంటె వాయువును. వేరుగా నుండని 

విధమున సంకల్పముకంప మనస్సు వేరుకానేరదు. కాన సంకల్పమే 

మనస్సని ఎరుంగుము. అని వశిష్ట భగవానులు తెలుపుచున్నారు. దీనినిబట్టి 

ఈ దృశ్యసంనార దుఃఖమంతయూ సంకలృ్పముల రూపమున ఈచలించు 

చున్న మనస్సువ్టనె కలుగుచున్నదని తెలియుచున్నదిగదా. కాన ఈ మనసు 

యొక్క_- చలన చాంచల్యములను త్యజించిసగాని, మన మనస్సు కల్పించు 

చున్న సంకల్పములు సంసారదుఃఖము నశించదని నిశ్చయమగుచున్నది. 

ఇందుచే మనసుయొక్క చలనకారణములను తీసివేసిన యెడల గాని 

సంసారదుఃఖము నశింసజేయుటకు సాధ్యముకాదు. గనుక ఈ మనసుకు 

చలన చంచలములు దేనివల్ల కలుగుచున్నవని మనము విచారించిన యెడల 

సర్వదా జీవునికి కలుగుచున్న సంకల్పములే సన్నిహితకారణముగా కనబడు 

చున్నది. సంకల్పములను త్యజించిన యెడల మనసు చలింపదు. ఇట్టి 

సంకల్పములు కలుగుటకు ఆయా జీవులయొక్క_ వాసనలే కారణము. దీనిని 

గురించి వాసనా నిరూపణయందు విపులముగా విమర్శించియుంటిమి, జీవుడు 



360 (బహ్మవిడ్యానుసన్హాన దర్పణం 

ఆయాజన్మములయందు తన వాసనా సంస్కారములను బట్టి చేయుచుండు 

రర్మఫలములే తిరిగి జీవుని భావిజన్మకు వాసనారూపమున పరిణమించి 

బంధించుచుండును. దీనివలన ఈ వాసనలకు కారణము జీవుడు (హైరబ్బవళ 

మున అవశ్యముగా చేయు కర్మఫలములేయని నిశ్నయమగుచున్నది. కాని 

జన్మించిన (ప్రతిజీవుడునూ ఏదోయొక కర్మచేయకుండ ఒక్క క్షణమైననూ 
యుండుటకు సాధ్యముకాదు. దీనినే :_ 

శా నహి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్టత్యక ర్మకృత్ | 

కార్యతే హ్యవళః కర్మ సర్వః (ప్రకృతిజై ర్లుణై 8 ॥ 

i నహిదెహభృతా శక్యం త్య కుం కర్మాణ్యశేషత 8 ! 

యస్తు కర్మఫలత్యాగీ స త్యాగి త్యభిధీయ తే 1] 

ఆనగా ఎట్టి జీవుడై ననూ కణకాలమెననూ కర్మలను చేయకుండ నుండలేడు. 

(పతి (వాణియు (ప్రకృతివలన పరాధీనుడై. ఏదోయొక్క కర్మను చేయుచునే 

యుండును. దేహధారికి కర్మముల నన్నింటిని విడుచుటకు సాధ్యము కానే 

రదు. అయినను కర్మములవలన కలుగుఫలమును విడుచువాడే త్యాగి అని 
చెప్పబడును. అను భగవద్వచనములను బట్టిన్నీ మనము యింతవరకూ 

చేసిన విదారణా వివేచనలను బటియూ కూడ జన్మించిన జీవునికి కర్మచెయక 
యుండుట వీలుకాదని తేలుచున్నది. కనుక (పతి జీవుడును (పతి క్షణమున్నూ 

ఏదోయొక కర్యవిధిగా తన వాసనానుకూలముగ జేయుచుండును. అట్టుచెయు 
సుకృతదుష్కృుత కర్మలవై ననూ వాటిని యాచరించు కర్తకు పుణ్యపాప 

ఫలముల నివ్వక ప్పవు. వర్తమాన జన్మమందు జీవుడు తన ప్రారబ్దకర్యవ శ 
ముననుగరించి, ఆచరించు పుణ్యపాపకర్మ ఫలములే ఉ త్రరజన్మమున జీవునకు 
కిల్లువాసనా సంకల్పములకు హేతువగుచున్నవి. వీటి (పాబల్యమువలన 

జీవుడు కర్మచేయుచుండును. ఇట్టి కర్యాచరణలు తిరిగి వాటి ఫలముచే పున 

ర్మ హేతువగుచు, పుణ్యవాపకర్మాచరణలను విధిగా జీవునిచే చేయించుచూ 
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ఈ కర్మఫలములు, జీవుని సుడిగాలియందు తృణముల లాగున సంసారచ్మక 

మున [భమణము చేయించుచుండును. ఈ విమర్శనంత యూ బల్లి చూడ 

జీదృని వాసనా సంకల్పములే తన మన శ్చాంచల్యచలనములకు సన్నిహితకారణ 

మనియూ, యో వాసనాసంకల్పములు కలుగుటకు ముఖ్యముగాను, పరం 

పరగా నై ననూ జీవుడాచరించి పొందు కర్మఫలములే కారణముగా కనబడు 

చున్నవి గాని తానాచరించు కేవల కర్మలు కావని నిశ్చ్చాయమగుచున్నది. కాన 

ముముక్షువు తాను (పారబ్దవశమున విధిగానాచరించు కర్మలకు ఫలము కలుగ 

కుండునట్లు అనగా ఫలోత్ప త్తి కాకుండ కర్మలను చేయవలసి యున్నది. ఇట్లు 

ఫలరహితమైస కర్మల నాచరించు జీవునికి తాను యిప్పుడు చెయుకర్మలు తన 

ఉ_త్తరజన్మకు వాసనా సంకల్పములను కలుగజేయజాలవు. ఏలనన ఫలమను 

నడి ఎ వుష్పుడునూ క ర్తను ఆ|శయించుకునియుండును. ఇది నియమము. 

క్ రకాని వానిని కర్మఫలము బంధింపజాలదు. జీవునకు తన వాసనా సంక 

ల్పములు తిరిగి యెపుడుత్ప త్తి తికావో అప్పుడే తన మనశ్చంచల చలన కార 

అము నశించును. గనుక జీవుడు తానుచేయు కర్మలకు ఫలముత్ప త్తి కాకుండ 

చేయుటకు శాస్త్రము ఒక్కటియే ఉపాయమును తెలుపుచున్నది. అట్టిది 

యేదియన (ప్రారబ్దవశముస జీవుడు చేయవలసిన సమస్త కర్మలను తన 

త్త దర్రృత్వాది రహితముగ చేయుటయే ఉపాయము. అనగా ఫలమును కోర 

కుండ తాను చేయవలసిన కర్మలు చేయుటయే, కాని కర్మలను చ సేయుట మాన 

కూడదు. దినిడే కూ 

రొ కర్మ రాక్యేవె" ధికార పై మాఫలేవము కడాచన | 
ae) 

మా కర్మఫల 'హేతుర్చూర్యాతే స్ కో౬ స్ప్వకర్మణీ || 

లో సకస ంంకర సమాచర AA సా్యాదస ర్త స్పతతం౦ కార్యంక త్రి | 

ర హ్యాచరన్ కర్మ పరమాప్నోతి పూరుషః ॥ 

జీవునకు నిత్యనై మిత్తి కౌది కర్మములు చేయుటయందే అధికారమున్నది గాని 

ర్ కర్మఫలము కోరు కెప్పుడును అధికారములేదు. కాన జీవుడు కర్మఫలము 
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లకు కారణుడు కాకూడదు. కాని కర్మములను చేయుట విడువకూడదు. 
కౌబిట్లి ఫలా పేకలేనివాడవె ఎల్షప్పుడును నీవు చేయవలసిన కర్మములను 

యు రు 

చేయ చుండుము. అట్టు ఫలా పేక్షరేకుండ కర్మములను చేయువాడు మోక్ష 

మును పొందును అనునీ తావచనములు సమ స్త కర్మలను ఫలాభిసంధిలేకుండ 

చేయవలయునని తెల్పుచున్నవి. కాని యిట్లు చేయుటకు కర్మలయందు తన 
క_రృత్వాద్యభిమానములు యుంచుకొనినంతకాలము పెన తెల్పినయట్లు 
చేయుకర్మలు, వాటి కర్మఫలములను కలిగింపకమానవు. “కావున ముమఘుడువు 
యిట్లు కర్కచేయుట, దాని ఫలము కోరకుండుట అనగా కర్మఫలము కలుగ 
కుండ చేయుటకు తానుచేయు సమ_స్తకర్మలకు తన క_ర్పత్వాదులు లేవ 
నియు, కాను కర్తకాననియు. తనకిట్టి క_రృత్వాదులతో సంబంధము లేవ 
నియు, యిట్ట కర్షృత్వాది ధర్మములు కల్పితమెన అంతఃకరణ ధర్మములు రు అట గు 

గాని వాస్తవముగ సత్యస్వరూపుడై న తనవి కావనియు కెలుసుకొనవల 

యును. 

ముముకువు ముఖ్యముగా (గహించ వలసిన డేమనగా తన మనసును 
చలింపజేసి తనను బంధింప జేయునది, తాను (ప్రారబ్బవశమున చేయవలసిన 

కర్మలుగావు. కాని అట్టి కర్మాచరణానుభవములయందు తనకు (జీవునికి 
కలుగుచున్న స్తత, అనురాగాదులు గాని తాను చేయు కేవల న రాక్చైన రణ 
ములు కావు. కర్మలయందు యిట్టి రాగాదులు తనయొక్క క క _ర్హృత్వాఖి 
మానముల వల్లనే కలుగుచున్న వని తెలుసుకొన వలయును. కాన అభ్యాసకుడు 
సర్వవిధముల చేతను తనకు యిప్పుడు కలుగుచున్న దేహాద్యభిమానములు 

తాను చేయు కర్మలయందు కలుగుచున్న అహంకార మమకారాదులను 
క_ర్రృత్యాద్యభి మా నములను జ్ఞానముచే నిర్మూలించుకొని (పారబ్రకర్మను నిర్హి 
_ప్రతగా చేయుచుండిన యెడల అటవాని మనస్సు చలించకుండ అనగా యెట్టి 

వికారములను పొందకుండగనే సమ _సకర్మలు చేయుటకు తాను సమర్జుడగును 

అప్పుడు (ప్రారబ్బవశమున తాను యో జన్న శ్రమునందు వేయుకర్మానుభవములు 
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నిష్పలములై (ఫలోత్స త్తి చేయజాలనివై ) తనకు వ్యనహారమందు చేహ 

యా(త్రను మా(తము కలిగించుచుండును. 

సర్యవసాన మేమనగా ఎంతటి వారికై ననూ ప్రారబ్దానుభవము తప్ప 
దని లోగడనే వివరించియుంటిమి కనుక తాను (జీవుడు యిప్పుడు చెయు 

కర్మలయొక్క ఫలము తనకు కలుగకుండునటుల కోరు, యీ జిజ్ఞాసువు జ్డాన 

పూర్వకముగ తన క_రృృత్వాద్యభిమానములను స_కృతాభిమానములనూ కామ 

కోధాదిరాగ ద్వేషాదులను తన వివెకవిచారణాద్యభ్యాసబలముచే సాధ్యమై 

నంతవరకు తగ్గించుకొని |ప్రాజ్ఞాడై సమర్థతతో కాలక్రమమున వాటిని నిర్మూ 

లించి తన (ప్రారబ్దవ శక ర్మముల నాచరించుచుండవలయును. ఇంతవరకు 

మనము చేసిన నిరూపణలను బాగుగ (గహించి తాను చేయవలసిన కర్మముల 

యందు తన కర్పుత్వాదులు, స్క్తతాభిమానములు, రాగద్వేషములు, నిర్మూ 

లించుటకుగాను స్వశరీరదృ శ్యమిథ్యాత్వ వివేచనాదులతో స్వస్వరూప నిశ్చయ 

మునకుగాను, సర్వదా తన సత్యస్వరూపానుసంధానాదులను చెయుచుండిన 

యెడల కాలక్రమమున మనోవాసనాసంకల్పములు క్షీణించి తన మనశ్చంచలతా 

రాహిత్యమునకు సాధనమై అప్పుడు మనస్సునిస్పంకల్పముగ నుండును 

ఇదియే అమనస్కత్వము. ఇదియే మోకసాధనమై మోక్షప్తిని కలి 

గించును. దీనినే :_ 

శ్లో ॥ సంకల్పమనసీభిన్నే న కదాచన కేచన, 

అవిద్యా సంస ఫతిశ్చిత్హం మనోబంధోమలం తమః 

ఇతి సంకల్పజాలస్య నామాన్యెతాని రాఘవ, 

సంకల్పజాలే గళితే స్వరూపమవశళిష్యతే. 

అని (శ్రీ రామచం[దమూరి కి సంకల్పము మనస్సు యివి వేరువెరువస్తువులు 
కావనియు అవిద్య, చిత్తము, మనస్సు, బంధము, తమస్సు, మలము, అని 

సంకల్భజాలమునకే నామములనియు, యిట్టి సంకల్చ్పజాలము జారిపోయిన 
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యెడల  శేషించి సత్యజ్ఞానానంత రూపము తానుగనే (పకాశించునని యు 

వశిష్టభగ వానులు తెలుపుచున్నారు. కాన ముముకువు తన మనస్స రూపము 

యిటిదని పె విధమున తెలుసుకొని తన మనస్సును నిస్సంకల్పమెన దానిగా 
(on QQ Qe 

చేసుకుని పరమ లాభమును పొందుటయే యీ విమర్శయొక్క- (ప్రయోజన 

మని (గహించ వలెను. 

మాయాస్త రూపము 

మాయ అనగా లేనిది అని అర్ధము. లేనిది అనగా నేమి యనిన మన 

యనుభవమునకు యున్నట్టుగా కనబడుచు, యీ యున్నది యేమిటి యని 

నిత్యానిత్య వివేకముతో విచారించగా లేనిదీ యగుట. వీనినే యా-మా-సా= 

మాయ. యేది లేనిదో అది మాయ యని చెప్పబడుచున్నది. (శ్రీ శంకర 

భగవత్పాదులు లోకానుగహము గలవారై, జీవులను యీ సంసార దుఃఖ 

సాగరమునుండి ఉద్దరించుటకుగాను (శ్రుతి, అనుభవ, యుక్తులతో యీ 

సంసారము మాయాస్వరూపమనియు, మాయాకార్యమనియు, నిర్ణారణచేసి 
యితర మతవాదములను ఖండించి అద్రి కత సిద్దాంతమును మనలకు నిరూ 

పించి, స్థాపించి (ప్రసాదించియున్నారు. ఇట్టి అదై త సిద్దాంతమునే మాయా 

వాదమనిగూడ కొందరందురు. అదై త సిద్దాంతమందు యీ మాయ అనాది. 

అనగా యెప్పుడు వచ్చినదనినగాని, యెట్లు వచ్చినదనినగాని తెలుప శక్యము 

గానిది. కాని యీ మాయ సాంతము. అనగా మానవుని వివేక [పయత్న 

సాధనములచె నశించి, మరల యుత్ప త్తి కాని స్వభావము కలది. ఈ మాయ 

అనాదిగా పరమేశ్వరుని నాశ్రయించుకొని ఆయనకు లోబడి సమ స్త కార్య 

ములను చేయుచుండును. ఈ మాయయే మన వాస్త వస్వరూపమగు సత్య 

స్వరూపమును కనబడకుండునట్లు చేసి, జీవులకు సమస్త దుఃఖములను 
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కలుగజేయుచు సంసార చక్రమున త్రిపుచున్నది. ఈ మాయయే మన సత్య 
స్వరూపమైన సత్యజ్ఞానానంత స్వతాపమును తెలియకుండునటుల చేయుచున్న 
దినినే (శ్రీకృష్ణ భగవానులు “నాహం (ప్రకాశ స్పర్వస్య యోగమాయా 
సమావృతః” నేను మాయవలన ఆవృతుడనై నేనందరకూ తెలియబడుట 
లేదు. అనగా యీ మాయను తొలగించుకొన్నగాని నన్ను యెనరున్నూ 
చూడలేరు యని దీని యర్థము. మాయ అన్ననూ అజ్ఞానమన్ననూ ఒక్క 
త్రి + “న క ప స్క న ర్త న్ ఇ 66 నే యే జ్జాన మన్నను బ్రహ్మ యన్ననూ యొక్క-టియే. ఇట్లుండ “అజ్ఞానే 
నావృతం జ్ఞానం తన ముహ్యన్ని జన్తవః” ఈ జ్ఞానమును యెల్ల పుడును 

అజ్ఞాన మావరించి యుండును. అందుచేత పురుషులు మోహము నొందు 
చున్నారు. అనియు యింకను “భామయన్సర్వభూతాని యం(త్రారూఢాని 

మాయయా” ఈ మాయజచేతనే సర్వభూతములను యం(త్రముమీద నున్న 

వాటినివలె (త్రిప్పుచున్నాను అనియుగూడ భగవంతుడై న (శ్రీకృష్ణ మూ ర్రియే 
తెలుపుచున్నారు, 

(శుతిగూడ “మాయామా(తమిదం ద్వైతం, అదె ఏతం పరమార్థతః 

అని యీ సమస్త పరిచ్చిన్న భిన్న భిన్న దృశ్యమంతయు మాయయే 
యనియు పరమార్షములో యున్నది, అఖండ అద్వితీయ పదార్హ మొక్క పే 
యనియు తెలుపుచున్నది. ణే యింకను అనేక [శుతివాక్యములు యీ 

సంనార దృశ్యమంతయు మాయాకల్పిత మని తెలుపుచున్నవి. (ప్రకార, 

అవస్థా భేద నిరూపణలనే యీాషద్బెదమున్ననూ మాయ, (పకృతి, అవిద్య 

అజ్ఞానము అనునవి యన్నియూ కొంచ మించుమించు సమానార్హమునే 

యిచ్చుచు, పర్యాయపదములుగా నున్నవి. ఇట్ట మాయావిషయమై “విశ్వం 

దర్పణ దృశ్యమాన నగరీతుల్యం నిజాంతర్గతం, పశ్యన్నాత్మని మాయయా 

బహిరిచో భూతం యథా నిదయా" అద్దమందు చూడబదెడు పట్టణమువలె 

తనయం దేయున్న (ప్రపంచమును నిదచే స్వవ్న (ప్రపంచమును చూచినట్లు 

తన బయట నున్నట్లు చూచువాడు- అ 
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“మాయాకల్సిత దేశకాల కలనా వె చితక చిితీకృుతం "మాయచే 

కల్పింసబడిన దేశకాల వై చ్మిత్యములచత చి తింపబడినవాడు అనగా (భ్రమ 

యుతుడు “మాయా శక్తి విలాస కల్పిత మహావ్యామోహ సంహారిణే” 

మాయాశ క్రిచే కలుగజేయఐడిన మహా(భాంతిని పొందువాడు 

“స్వా ఖ్నజా(గతివా య షపురుసోమాయ పర్మిభ్రామిత” స్వప్న జా 

(గత లయందు మాయచే మోహింసబడి పురుషుడు (పపంచమును క కార్యకార 

ఇకాదిరూపములుగా చూచుచున్నాడు అని (శ్రీ శంకరభగవత్నాదులు యీ 

మాయా శకి నిగురించి తెలుపుచున్నారు. అనగా యిట్టి స్రతులన్ని యు 

మాయా కల్పితములేయని తెలియుచున్నవి. మాయ యీ జగత్తునకు 

ఉపాదానకారణమగుచు (ప్రకృతియసబడుచుస్నది. దీనిన “మాయాంతు 

(పకృతింవిద్యాత్, మాయినంతు మహేశ్వరం” ఆని (శ్రుతి తెలుపుచున్నది. 

ఈ మాయ చికటివంటిది. “మాయా చతమోరూపా” అనియూగూడ (శ్రుతి 

తెలుపుచున్నది. ఇంకనూ యిది జడస్వరూపమెనడనియు, అందరిని మోహిం 

పజయుచున్న దనియు, అనంత స్వభావముగలదనియు “తదేత్త జడం మోహో 

త్యకం అనంతం" అని |శుతివాక్యము తెలుపుచున్నది. ఈ మాయ అందరి 

చేతను అనుభవింపబడుచున్నదనియు గూడ వచనములు తెలుపుచున్నవి. మన 

లకు కలుగుచున్నసమస్త సంనారదుఃఖములు యీ మాయ అను అజ్ఞానము 

వల్లనే కలుగుచున్నవి. శాస్త్రము ఉవుడై న తనను ఆ పరమాత్మ, సుఖస్వ 

రూపడు అని చెప్పుచుండగా తను ఆట్లు తెలుసుకొ నలేక (భ్రాంతుడై యీ 

పరిచ్చిన్న ఉపాధి తాను అనగా నేను 'అనుకొనుబయే అజ్ఞానము--మాయ. 

మానవుడు మోక్షపాపిపర్యంతము సదా యీ మాయ వల్లనే సదోయొక 

రూపమున దుఃఖములు పొందుచునేయన్నాడు. ఇట్టి దుఃఖము ఆగంతుక ము 

అజ్ఞానము--మాయాకల్పితము. శాస్త్రము నీవు [బహ్మవు అని బోధించు 

చున్నది. కాని యెవరినై ననూ నీవు సుఖస్వరూపమైన (హమ 6 అట్టి సి 

సత్యస్వరూపము నీకు ' శెలియనా...[గహించితివా యని అనిగిన నా కు తెలి 
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యదు అనియేకదా చెప్పుచున్నాడు. గాగ యిది అందరి యనుభవములో 

నున్నదె. ఇదియే ఆ మాయ. గనుక యెవరును ఆ మాయను, నేనెరుగనని 

చెప్పుట వివేకముకాదు. ఎందుచేనసగా తను మాయా కార్యమైన యీ కల్పిత 

దృశ్యమును అనుభవించుచునే యున్నాడు. ఇంకనూ బాగుగ విచారించిన 

యీ మాయను యున్న దనుటకుగాని లేదనుకుటగాని వీలుగాకున్నది. ఎట్రన 

లేదు, “అసత్ అనుదనూ శశివిషాణము, వంధ్యాపుతునిలాగున తుచ్చము 

కాదు. మానవునిచె అనుభవింపబడుచున్నది. ఉన్నది అనగా “సత్ అని 

. చెప్పుదమన్నను (శ్రుతి, యు క్షి, అనుభవములతో బాగుగ విచారించి చూచిన 
యీ దృశ్యానుభవములన్నియు లేని వేయగుచున్నవి. దీనినిబట్టి యెట్లుచెప్పుట 
కున్నూ వీలులేదు. దీనినే “నాసదాస్ న్నోసదాసీత్” అని [శతివచనము 
తెలుపుచున్నది. గాన యిట్టి మాయ “'అనిర్వాచ్యము' అనగా చెప్పుటకు 

టలుకానిదగుచున్నది. ఇందు చేతనే యీ మాయాస్వభావమును బాగుగ 
తెలుసుకొనుటకు చాలా పురుష పయత్నము కావలసియున్నది. ఒక వస్తువు 

యొక్క స్వరూపస్వభావములను బాగుగ విచారించి తెలుసుకొనినయెడల కదా 

దానిని (గహించుటకో వదులుటకో లేక దానిని తెలుసుకొని యుపయోగించు 

కొనుటకో సాధ్యమగును. లేనిచోకాదు. ఏ వస్తుపునై ననూ దానిస్వరూపస్వ 

భావములను బాగుగ గుర్తించి జాగతతో యుపయోగించుకొనునెడల “విజ్ఞా 

యత శ్చేవిత శ్చోరోమె త్రీ మేతి నశ్నతుతామ్” అను న్యాయమును బట్టి అపకారి 

కాజాలదు. ఇంకను తెలివిగా నుపయోగించుకొనువానికి కొంతనుపకరించును. 

ఈ మాయను (గహించుటరు (ప్రయత్నమక్క-రలేదు. ఏలయన అనాదిగా 

యీ కల్పిత దృశ్యమందు మనలను మోహింపజేయుచు సంసారదుఃఖమును 

కలిగించుచుగయున్నది. కాని యీ దృశ్యుదుఃభమునుంచి విముక్తుడుకాద 

అచిన ముముక్షవునకు యీ మాయాబంధమునుండి తప్పించుకొనుటకు 

(పయత్నమావశ్యకము. కాని కష్టసాధ్యము. దీనినే “మమ మాయా 
దురత్యయా" నా మాయను అతి[కమింప కష్టసాధ్యము, కాని “మామేవ డే 

(ప్రపద్యన్నై మాయా మేతాంతరన్సి తే” నన్నెవరాశ్రయింతురో వారు మాత్రము 
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యిట్టిమాయను సులభముగా దాటగలరు. అనిన్నీ యింకనూ 

“మాయయా పహ్మక జ్ఞానా ఆసుదం భావమా[శితాః " మూడులను 

వారలు మాయచేత అపహారింవబడిన జ్జాన శముగలవా రలై. అనగా 

ఆజ్ఞానముచే కూడుకొన్నవారె , అసృతము, హింస, మొదలగు రాక్షసభావ 

ములను ఆ[శయించుదురు అనిన్న శ్ర కృష్ణ భగవానులు యీ మాయను 

గురించి చెప్పుచున్నారు. గాన ఆ పరమాత్మ న్వరూపమును పొందుటకు ముము 

మే వెనవాడు సర్వపయత్నములచేళనూ యీ మాయకార్యమైన కల్పితదృ్భశ్య 

మందు మోహితుడు గాకుండ నుండవలయును. ఏలసన యూ మాయ చేయు 

నది జీవులను దృశ్యమందు మోహింపజేయు పే. ఇదియే మాయ చేయుచున్న 
చమత్కారము. ఈ చమత్కారమె జీవునికి తన అఖండ సత్యస్వరూపమైన 
సత్యక్ఞానానంత లక్షణములను కనపడకుండునటుల జేసి యీ మాయచే కల్పిత 
మైన దృశ్యమందు జీవుని మోహింపజేయుచున్నది. దీనికిగాను యీ 
ప్రపంచముయొక్క. కలిమిలేములం జూపుచున్నది. అనగా ఉన్నది లేనట్లు 
గను, లేనిదియున్నట్టుగను జీవనికి కనబరచి |భాంతియుతుని గా జేయుచున్నది 
దీవి? “అస్యసత్వమసత్వంచ దర్శయతి” అని (శుతి వాక్యము చెప్పుచున్నది 
ఇంకనూ యా మాయాశళ క్రియే స్వభావముచేత, నిత్యుడు, నిర్వికారుడు, అసం 
గుడు, నైన ప్రత్యగాత్మను జగ్యదూపునిగా చేసినది. అనగా యీ సర్వదృళ్య 
మున్నూ లేనిదై ననూ (ప్రత్యగాత్మ్యయందు కల్పించి, యున్నదానివలె చూప్ప 
చున్నది. ఇంకనూ యీ మాయయే ఒక్కటియైన వరమాత్మను జీవుడు, 
ఈశ్వరుడు అను విభాగములుగా చేసి చూపుచున్నది. దీనినే (శుతివాక్వము 
“జ్ వేశావాభాసేనకరోతి” అని తెలుపుచున్నది. నిర్వికారియైన కూటస్టుని 
యందు-_వికారాదులను యెంతమాతము కలుగనీయక యీ జగత్తు నంతయు 
అతవియం దే కల్పించినది, ఇట్లది అనాధ్యకా ర్యముగడా. ఇట్ల అనాధ్యకార్య 

ములను చేయుటయే మాయయొక్క_ స్వభావము. “మాయా యాం దుర ట 
తరంచ స్వత సిద్య్యతి నాన్యతిః అనిన్నీ యింకనూ యీ మాయయందు 
అఘటనాఘటనళ క్రి సహజముగ_అగ్నియందుష్ట త్వము, ఉదకమునందు 

౧ 
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(ద్రవత్వము యున్నట్టున్నదనికూడ విద్యారణ్యులు చెప్పుచున్నారు. కాని యీ 

మాయ యంత అఘటనఘటనా సామర్ధ్యము గలిగిన చమక్కారియైననూ-_ 

ల్లో ॥ నవెత్తిలోకోయావత్తం సాక్షొత్రావచ్చమత్శ్యతిమ్ | 

ధత్తేమనసి పశ్చాత్తు మాయె షెత్యుపశామ్యతి | 

లోకములో మాయా చమత్కారములు చేయువాడు తానగుపడక యెన్నియో 

చిత ప్రదర్శనములను గనపరచి చిట్రచివరకు అటివి అన్నియు అసత్యములని 
| ని లు 

తోచగనే మిథ్యయైనట్లు యీ మాయ ఆ పరమాత్మసాకెత్కారము. కలుగు 

నంతవరకే తోచును. గాని ఆత్మసాకిళ్ళారము కలిగిన వెనుక యింత 

చమత్క్బృతిజూపిన  మాయగూడ మాయమగుచు  లేనిడియేయగును. 

ఇంకనూ యీ మాయాస్వరూపమునుగురించి-___ | 

Gx 

శో ॥ ననిరూపయితుం శక్యా విస్పష్టం భాసతేచ యా | 

సా మాయేతీందజాలాదొ లోకానాం (పతిపేదిరే [| 

శో స్పష్టం భాతి జగచ్చేద మ శక్యం తన్నిరూపణం | 

మాయామయం జగత స్మా దిక్షస్వా పక్షపాతతః ॥ వు 

అనగా యిం్యద్రజాలము మొదలై నవి చూచునప్పుడు యెదియు నిర్ణ యింప 

శక్యముగాకహపోయిననూ చూచువారికి యెట్లు స్పష్టముగా (ప్రకాశించుచుండునో 

ఆది లోక (ప్రసిద్దమైన మాయగా నిశ్చయమగుచున్నది. ఎట్లన యీ జగ 

ద్దృశ్య పదార్థములలో నేదియును సత్యలక్షణమైన |త్రికాలాబాధితమై త్రివిధ 
పరిచ్చేద రహితముగ లేదు. ఇదిగాకనూ దృశ్యమందు యే వస్తువు స్వభా 
వము చేతనై ననూ యిది సుఖము యిది దుఃఖస్వరూసమని నిర్ధ యించి 

చెప్పుటకు వీలుగాకున్నది. బీవులకు (మానవులకు) కలుగుచున్న క ర్భృత్వ 

భో కృత్వములకు వా_స్తవక ర యెవరునూ వివేకముతోజూచిన కనపడుట 
లెదు. ఇక మానవునికి కలుగుచున్న సుఖదుఃఖములుకూడ వస్తు నిష్టములు 
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గాక తనకు అనుకూల (పతికూల జ్ఞానముచే కలుగుచున్న తన సంకల్పము 
లను బట్టియే కలుగుచుండును. గాన యిట్టవి కల్పితములు. ఈ విషయము 
లన్నియూ ప్రత్యకనుభవము._క ర్భత్వాధ్యాభాస నిరూసణములలో సవి_స్తర 
ముగ వివరించియుంటిమి. ఇల్లి యనుభవములన్నియు మాయాకల్పిత మేగాన 
యీ కనపడెడు జగత్తును మాయామయమని తెలుసుకొనవలయును. ఇందు 

సత్యలక్షణమునకు నిలుచునది యేదియు కనబడుట లేదు. అయిననూ మన 
లను యీ మాయాకల్పితదృశ్యము (ప్రత్యక్షముగా బాధించుచు సంసార 
పరంపరగ దుఃఖమున ముంచుచున్నది. ఇట్ట మాయా శ క్రిని నిర్మూలించుట 

చిత్త జయమువల్ల నే సాధ్యముకాని అన్యధాగా కాజాలదని వసిష్ట భగవానులు 
శ్రీరామచం(ద్రమూ శ్ర రికి యీ మాయాశక్తి యిట్టిది యని నిరూపింపదలచి, 
లవ ణోపాఖ్యానములాగుననే గాధి యుపాభ్యానమును (శ్రీ యోగవా*ిష్టము 
నందు యీ విధముగ తెలుపుచున్నారు. 

ఈ భూమండలంబున కోసలంబను దేశంబునగాధి యను పేరున 
నాక (బాహ్మణుడుండెను. ఆ విప్రండు వేదమార్గానుసారియై జపత పంబు 
లాచరించుచుం డెను. ఇట్లుండి కొంతకాలమున కాతనికి మూయను చూడవలె 
నను కోరికగలిగి విష్ణ్రమూ క్రి నిగురించి ఘోరతపంబు చేసెను. అంతట విష్ణు 
మూర్తి (ప్రత్యక్షమై సీ తపస్సునకు మెచ్చితిని, ఏమి కావలయునని యడు 
గగా ఆ వ్విప్రండు తన మనోభీష్టమైన మాయను చూచునట్టు తనకు 
వరమిమ్మని 

శో మాయామిమాం త్య(దచితాం భగవన్సార మాత్మికీం | 

(దము మిచ్చామి సంసార నామ్బి మాశ్చర్యకారిణీం || 

ఓ శ్రీహరీ!పరమాత్మ సంబంధినియు, ఆశ్చర్యకారిణియు, నీచే రచింప 
బడినదియు, సంసారంబను పేరు గలదియునగు నీ మాయను జూడగోరెదనని 
తెలిపెను. 
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అప్పుడు నారాయణుండు ఆ విపునిగాంచి నీవు మాయను చూడగలవు 
పిదప నద్దానిని విడవనెంచితివేని విడవుమని చెప్పి, అంతర్జానమునొం దెను. 
అంత నా మునిపుం గవుండు (శ్రీహరి దర్శనంబున నానందించుచు 

కొంతకాలము గడిపి యొకదినంబున కొలనుకు స్నానంబునకుం జని 
అచట విష్ణువరంబు జ పికి వచ్చి “మాయను చూచుదునుగాకి యని తలంచి 

_ స్నానముచేయనారంభించెను. అప్పుడు 

కో I జలస్యాంతే విధావంతర్ణల మేష చచారహా |} 

అంతర ల వి ధొతస్మిన్విస్మ వ్రత ధ్యానమం(త్రధిః 11 

ధే | మృతమాత్మాన మాత్మీయ సద నేఒప శ్యదాతురః | 

(పాణావాన (పవాహేణ ము క్షమంతర్షి మాగతమ్ ॥ 

థో ॥ ఆవృతం బంధుభిః ఖిన్నె ర్భార్యయా పాదయోః (శీతం | 

మా(తాగృహీతం చుబుకే నవవ్యంజనలాం ఛితే ॥ 

ఆ విప్రండు స్నానము చేయునపుడు జలమధ్యంబున జరింపుచు, ధ్యానంబును 

మం(తంబును మరచి తన గృహమునందు తనను మృతినొందిన వానిగను, 

(పాణరహితునిగను, దుఃఖితులగు బంధువులచెత బట్టుకొనబడినవానిగను. తస 

పాదములమీద బడియున్న భార్యగలవానిగను, నూతనములగు శ్యశువులచే 

చిహ్నితమగుగడ్డమునందు తన తల్లిచే (గహింపబడినవానిగను జూచిన 
వాడాయెను. (మాయా ప్రభా వముచే స్వప్న ప్రాయముగ నాతనికట్లు (భ్రాంతిచే 

కనబడెను.) 

ల్లో ॥ _ అథతత్కాల కల్లోల (పలాపాకుల చెష్టితెః | 

నీతంశ్యశానమాన్హానం వసాపంక కళంకితమ్ ॥ 

తత్ర తే జ్వలనే దీ చ్మకుస్తం భస్మనాచ్చవం | 

అంతట నాకాలంబున నధికంబులగు రోదనంబులచే వ్యాకులంబగు నృత్యం 

బులుగల తన బంధువులు తన శవమును దుర్గంధభూయిష్టం బగు శ్యశానంబునకు 
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గొనిపోయినటులను అచ్చట నా శవమును (పజ్వలించుచున్న అగ్నియందు 

భస్మము చేసినటులను గాంచినవాడాయెను. 

ల్లా 1  అధథాపశ్యదసౌగాధిః స్వాధిపీవరయాధియా |; 

హూణమండల పర్యంత గా మోపాంత నివాసినామ్ ॥ 

శ్ ॥ _శ్వపచానాం స్రియోగర్భ స్టితమాత్మానమాకులం | 
అకద ఇష దం నద ం “వజ శనై 8 పుక్కసయా కాలే (ప్రసూతం మచకచ్చువిమ్ ॥ 

వ. సంపన్నం శ్వపచాగా రేశిశుం శంపచవలభం | 
ne) య aa) 

ద్వాద ళాబిక తాం త్యకా సంసితం షోడళశావికమ్ ॥ 
ది ఎం థి ద 

శ్రీ రామచం (ద! అంతనావి(ప్రుండు మనోదుఃఖముచేత స్తూలంబగు బుద్దిచ తనను 

హూణమండలమునకు (ప్రాంతముననున్న (గామమున నొక చండాల స్తీ 
యొక్క- గర్భమున (ప్రవేశించియుండిన యాపెచే కనబడి నల్లని వన్నె కలిగి 

య? 

యాచండాలురకు _పెమప్మాత్సుడె చండాల గృహమునంచె వృద్దినొందుచు 
యా ధి 

పం(డెండు సంవత్సరముల వయసుదాటి పదునాజు సంవత్సరముల (పాయము 

గలిగియున్నవానిగా గాంచెను. 

శో పీవరాంగముదారాంసం పయోదమివమేదురం। 

తమాలలతయేవాథవృతం శరషపచకాంతయా ॥ 

_స్తన_స్తబకశాలిన్యా నవవ న హస్తయా। 

విశాంతం వనకుంజషు సుప్తం గిరిచరీముచ ॥ 

నిలీనం ప్మతకుంజేషు గుల్మ కేమ కృతాలయం | 

(పసూతమథ శై లము పుఠాాన్నిజ కులాంకురాన్ ॥ 

ఆ విపప్రండు తనను అట్లు పదునాటు సంవత్పరముల (బాయముగలిగి బలసిన 

యంగంబులును ఉన్నతంబులగు భుజశిరంబులును గలిగి సీలమేఘంబు బోలి 

యున్న వానిగను, పుష్పగుచృంబులం (పూలగొత్తుల) బోలు _స్తనంబులును 
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జివరుటాకులం టోలు హ_స్తంబులునుం గలిగి తమాలలతంబోలియున్న యొక 

చండాలకాంతతో గూడి పొచరిండ్లయందు ని(దించుచు పర్ణశాలలయందు 

వసించుచు, వంశాంకురంబులగు పుతులను గనిన  వానిగను గాంచిన 

వాడాయెను. 

శో కళ(త్రసంతం సంపన్నం స్టి స్టితం (పకీణయౌవనం | 

సంస్థితం మఠికాంపరైః కృత్వా దూరే మునీంద్రవళత్ । 
ద 

జరాజరఠతాంయా ఈం స్వ దేహమనుప్పతకం। 

అథాపశగదసా గాధిర్యావ త్తస్య కళ త్రిణః ॥ 

తత్క-శళ్యత మశేషేణ నీతమాహృత్యమృత్యునా 1 
తత శోక పరీతాత్యా (పలాపవికలాననః॥ 

రంవిహాయ నిజం దేశం విగత: సా|శులోచనః 1 

విజహార బహూ” శా న్ధుఃఖిత క్చింత యా ఒన్వితః il 

ఇట్లు పుతవంతుడును భార్యతోడ గతయౌవనుండునై దూరభూమియందు 

పర శాలను నిర్మించి యందు మునీందదుని విధంబున నుండగా నీతని భార్య 

పుతులతోగూడ మృత్యువుచే (గసింపబడియె. అంతనాత౦డు శోకగస్సుడె 

విలపించుచు స్వదేశంబు విడిచి చింతచేత ననేక దెశంబులు దిరుగుచుండెను. 

శ్లో _ ఏకదా పాప కీరాళకాం మండలే(శ్రీమతీంపురీం। 
ap) 

సామంతె ర్రలనాభిశ్చ నాగర శ్చ నిరంతరమ్ ॥ 
ae) యా 

స్వర్గ మార్గోపమం రాజమార్గమస్యామవాప సః | 

మణిరత్నకృతంద్వ్యారం త|ర్రమంగళహ ఎస్తిన నమ్ ॥ 

నో దదర్శామల శై లేంద మివ సంసారచంచలం । 

మృతేరాజని రాజార్హం విహరంత మిత స్తతః ॥ 
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ఇటుల తిరుగుచు కీరదేశంబునందు (శ్రీమంతంబను స్పరంబుజేరి 

యందు సామంతులతోడను, న్రీలతోడను, పురజనులతోడను సంకులంబె 

మణి గేష్టంబులచే నిర్మితంబులగు ద్వారంబులు గలిగి స్వర్షమార్షంబు టోలి 

యున్న రాజమార్గంబు (బవేశించి యందు జరించుచున్న పర్వతేం్యద్రంబుం 

బోలినదియు, రాజు మృతినొందగా నొక్కని రాజుగా (గహించుటకు నిటు 

నటు వెదకుచున్నదియు నగు నొక భ(దగజంబుం గాంచిన వాడాయెను. 

శో ఆలోకయంత మాదాయ తం కరేణ సుచారుణా । 

స్వకం ఠ యోజయస్మేరుతచే౬ర్మ్క మివ సాదరమ్ ॥ 

అతండట్లు చూచుచుండగా నగ్గజము తన తుండముతో నా చండాలుని 

(గ్రహించి మేరుతటంబున సూర్యుని పగిది తన మెడయందు నునిచికొనినది 

ఆయెను ఆ పురుషుండు భదగజంబుమీదనుండగా నంతట జయదుందుభులు 

(మోగను. ఆ పురుషుని వరాంగనలు వచ్చి యలంకరించిరి. అంతట సమస్త 

మగు రాజలాంఛనములను భోగములను పొందినవాడై గవలుడను నామం 

బుతో మంత్రి సామంతులచే పరివేష్టితుడగుచు యా చండాలుడు కీరదేశమున 

నెనిమిది సంనత్సరంబులు రాజ్యంబు చేసెను. అంత నొకప్పుడు దై వవశం 

బున నతడు తన రాజాలంకారములను తీసినవాడై , పూర్వవేషంబున కోట 

వెలుపలికిం జని యచట నల్లని ఛాయ గలిగి కిన్నరలు మీటుచున్న చండా 

లుర సమూహమును గాంచెను. అతడట్టుచూచుచుండగా నా గుంపులో వృద్దుం 

డగు నొకడు వీనిం గాంచి (యీరాజును ఓ కటంజకా యింతకాలంబునుండి 

సీ వెచట నుంటివి ? దై వవశంబున కనబడితివి. నాకు చిరకాలబం ధువుడవు 

గదా! ఎచట నున్నావో చెప్పమని శ్రీ ఘంబున నడిగెను. ఇటుల యా చండాలుం 

డడుగుచుండ, యా రాజు నిర్ణ త్యమును జూపుచుండినను యింతలో 

యీ దృశ్యమునంతనూ గవాక్షములనుండి రాజపత్నులు, మంతులు పరివార 

మును గూడ జూచి యితడు చండాలుడని కలచి మిగుల విచారపడినవారై రి. 

అంతట నారాజు యంత ఃపురంబున(బ వేశించెను. కాని అచట ఆయన భార్యలు, 
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మంతులు పరివారము మొదలగువారెనరునూగూడ శవమును ముట్టనియట్లు 

యితనిని స్పృశింపకయుండిరి. ఇ ట్లారాజు ధనహీనుండగు బాటసారిలాగున 

నసహాయుండయియున్నవాడాయెను. అంతట నచట యున్న మంతులు, పౌరు 

లందరును తాము చిరకాలము యీ చండాలుని సంసర్గంబున దోషవంతుల 

మయితిమని తలచి [పాయశ్చి ర్తాదులను పొందుటకు అగ్నియందు (ప్రవేశింప 

నిశృయించి, బంధువులతోసహాో అగ్నిప్రవెశమైరి. సహజముగా యీరాజు 

మహనీయుడు, తపస్సంపన్నుడు, వివేకియుగాన యిట్లు చింతింపదొడ'గెను. 

నా నిమిత్త ౦బున సీ 'దేశంబున నిటి యనర్ధ౦బు సంప్రాప్తమయ్యె. (బతికి 

యీ దుఃఖము నొందుటకంటె నాకు మరణంబు మేలని దలచి గలువడను 

నారాజుయెదుట (_ప్రజ్వలించుచున్న యగ్నియందు నిర్విచారముగ తన దేహ 

మును నాహుతిచేసిన వాడాయెను. ఇంతలో నగ్నియందు కలుగుకోభముచేత 

యాగాధి ముని మోసాంబునుండి తెలివినెందిన వాడాయెను. ఆ గాధిముని 

రెండు ముసు_ర్తములలో (భమ రహితుండై 

శో ముహు ర్ర ద్వితయెనాఒసౌ గా ధిరాసీద్షత్యభమః | 

కోజహం కిమినపశ్యామి కిముకా ర్షమహంకిల || 

శో ఏవం విచారయంశ్ని(క్ర ముడస్థాదుదకాంతరాత్ | 

నిత్యమేవ మనంతాసు భమదృుష్టిషు దేహినామ్ ॥ 

శై చేతో (భమతి శార్దూలో వనరాజి ష్వివోన్మదః | 

అవధార్యేతితం చి తమోహం గాధిర్నిరాయాసః ॥ 

శ్లో॥ _ దినాని కతి చి తస్మిన్ స్వకయే వాశ్రమేతదా |; 

అనగా రెండు ముహు _ర్రములలో(భమ రహితుండై నేనెవ్వడను: ఏమి చూచు 

చుంటిని ! ఏమి చేసితిని: అని విచారపడుచు నా జలమధ్యంబునుండి లేచి తన 

చిత్రము (భ్రాంతి దృమ్హలందు (భమించుచున్నదని నిశ్చయించి.చి త్ర 
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మోహాంబు విడచి కొన్నీ దినంబులు తన యా_శమము నందుండిన 

వాడాయెను. 

అట్ట సమయంబున నా గాధిముని వద్దకు నొక యతిథి రాగా అతనిని 

పూజించి తృ ప్పిపరచి అనంతర మాయిరువురు వారివారి వృత్తాంతముల జెప్ఫు 

కొనుచుండిరి. అట్టితరి గాధిముని (ప్రసంగవశంబున తన యతిధితో మీరు 

మిక్కిలి కృశించి బడలికగా కనబడుచున్నారు. కారణమేమని అడిగిన 

వాడాయెను. అందులకు ఆ యతిథి యిట్లు బదులుచెప్పసా గెను..__. భూమండ 

లమున ౨రంబని సుప్రసిద్దంబగు పుఠరంబుగలదు. అందు నేను పురజనులబే 

పూజింపబడినవాడ నె యొక మాసము నివసించితిని. ఇటులనుండగా నొకనా 

డొకండు (పస్టావన వంశంబున నాతో నిట్లనియె ఓ విపా! యీ నగరంబున 

నొక చండాలుండు రాజై యెనిమిది సంవత్సరంబులు రాజ్యంబేలుచుండి కొనకు 

తెలుసుకొనంబడి అగ్నియందు బడినవాడాయెను. అంతట నచ్చటి [బాహ్మణ 

బృందంబును నగ్నియందు (పవేశించిరి _ అని యిటుల వాని ముఖంబునుండి 

విని, నేనా దేశమునుంచి వెడలి |ప్రయాగకుజని అందు స్నానమును జప 

మును (పాయశ్చిత మును జేసుకొని, మూడు చాం[దాయణములుచెసియిప్బుడు 

వచ్చుచున్నాను _ అందుచే [శమపడి కృశించితిని. అనగా ఆ గాధిముని 

(బాహ్మణునివలన యీ వృత్తాంతంబు విని యాశ్ళ్చర్యపడి, యిది తన 

వృత్తాంతమువలి నున్నదని యాలోచించినవాడాయెను. అంతట ఆ గాధిముని 

తాను చండాలు డై యున్న దేశమును జూడగోరి 

శో హూణమండల ముత్చృజ్య కీరమండల మాయయో । 

అథాత్మనా౬ఒను భూతాని దృష్టాన్యా నేవితాని చ ॥ 

సానాని నగరె౬పశ్యజనేభ్యః [శుతవాం స్తథా! 
డా భా అజ 

అనెక కేశంబులు గడచి _ తాను ముందు జూచిన హూణరాజ్యంబు 

జేరినవా డై అచట చండాల రూపమున తాను వశించియున్న గృహమును 
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గాంచెను. అచట పూర్వగు ర్తులను-తన వృ త్రాంతమును జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనుచు 

ఆశ్చర్యము నెందుచు తనవిధివిలాసమునకు చింతించిన వాడాయెను. మరియు 

తన వృత్తా ంతమంతయు నచటి జనులవలన వినిన వాడాయెను. అట్లువిని గాధి 

ముని తనలో నిట్లు చింతించినవాడాయెను. “గొప్పదియగు నీ మాయను విష్ణు 

మూర్తి కనుపరచెనని తలంచు చున్నాను” అని నిశ్చయించి అచటి నుండి 

యొక పర్యతగుహయందు (వవేశించి నారాయణుని గురించి తపము చేసిన 

వాడాయెను __ కొంతకాలంబునకు నారాయణుండు (ప్రత్యతమై గాధిమునితో 

యిట్లనియె. “ఓ విప్రో _త్రమా £ గొప్పదియగు నామాయను నీవు గాంచితివి"' 

యింక నీకేమి కావలయునో తెలుసమనిన, 

ల్లా 11 దేవ ఏషా త్వయా మాయా దర్శితా౬తిత మోమయీ | 

తస్యా మర్మ న జానామి (భమస్ప త్యోఒ భవత్కథమ్ Il 

అనగా ఓ'దేవా ! నీవు కనబరచిన తమోరూపిణియగు మాయను గాంచితిని. 

కాని అందు (థమ సత్యంబెటుల నాయెను. దీని రహస్యము తెలుపమని యడి 

గను, అంత న నారాయణుండి ట్లనియె వ్. 

న విప పృధ్వా కది చి తసం నబహిసం కదాచన । 
౧ దం ఎం డ్రి కథం 

స్వప్న్మభమ పదార్దెషు సర్వ్వైరేవానుభూయతే ॥ 

ఈ (ప్రపంచ దృశ్యమున కంతకును చిత్తమే కారణము. ఏదోయొక కాల 

ముస తన చిత్తమునందున్నదిగాని యెప్పుడును (అనగా కాలపరి వాక మందు) 

తన చిత్తముకం టె వెలుపల కనబడ చేరదు. ఈ యర్థము స్వప్నాదులయందు 

అందరి చేతనూ అనుభవింప బడుచున్నది. 

ల్లో య(తానంత జగజాలం సంస్థితం తేన చేతసా |; 

శ్వాపచత్వం (వపకటితం యది తద్విస్మయో(త కిమ్ 

అవబుద్దా శప గచ తా (పతిభాసవశా ద్యధా । 
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తధై వాజతిథి రాయాతో దృష్టవానసి సం్యభమె ॥ 

కాకతాశీయ యోగేన చేతసి శ్వపచస్థితి 81 

సర్వేషాం హూణకీరాణాం తథైవ (వతిదిం బితా il 

తనయందున్న అనంతంబగు జగజ్తాలము గల చిత్తము చండాలత్వము కన 

బరచెనేని అందేమి ఆశ్చర్యమున్నది. న్వు ఎట్టు చండాల రూపుడనై తినని 

తలంచితివో అట్లు (భ్రాంతి వశముననే అతిథి వచ్చెననియూ చూచితివనియూ 

దలంచితివి. అటులనే లేచిపోవు చున్నాననియు, హూణరాజ్యమును పొందితి 

ననియూ దలంచితివి. అటులనే తొల్లింటి కటంజుని గృహము చూచితిని. 

అటులనే కిరనగరమునకు బోయితివి. అటులనే అచట. శ్వాపచుండు రాజ్యం 

బేలిన వృత్తాంతమును వింటివి. స్ చిత్తము చండాల రూపమెటుల కన 

బడియెనో అటులనే కాకతాళీయ న్యాయముచే సమ స్తమగు హూణుల 

యొక్కయూ, కీరులయొక్కయూ చి త్రమందున కనుబడెనని యెరుంగుము 

అని:;-- 

A) కదాచిత్స్బతిభై కై వ బహూనామపి జాయతే | 

కాకతాళీయసితీవ ద్విచిత్రా హి మనోగతిః ॥ 
కా 

మనోగతి విచ్శితమైనది. కాకతాశీయ వృత్తాంతము అనగా ఒకటియె (ప్రతిభ 

పలువుర కకకాలమందే కలుగుట. సీవెట్టి శ్వపచరూపము గలవాడనై తినని 

(భమించితివో అట్టి స్వరూపముకలిగి కటంజకుడను పేరుగల శ్వపచుడు 

హూణరాజ్యంబున నుండెను. వాడు కళ త్రహీనుండైె దేశాంతరమునేగి కీర 

రాజై యుండి పిదప అగ్నియందు (ప్రవేశించిన వాడాయెను. ఆ కటంజుని 

వృత్తాంతము బోలు వృత్రాంతముగల యీ (భ్రాంతి మాత్రము నీదు చిత్తంబున 

కలిగెను. ఆ వృత్తాంతమువిని నాయది యని తలంచితివి. ఇదియంత యూ 

మాయచేకలుగుచున్న (భమవిలాసము యని తెలిపి; 
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1  అయంసోహమిదం తన్మ ఇతి మజ్జత్యనాత్మవాన్ | 

సర్వ మేవాహమేవేతి తత్స్వజ్ఞో నావసీదతి ॥ 

థో విప పర్యవసానేయం మాయా సంసృతినామికా । 

ఆత్మచింతనమై వేయం క్షయమాయాతి నాన్యథా ॥ 

శ్లో, న గృ హూతి పదారేషు విభాగానర్ల భావనాం । 
గా అ ఢ థి 

తేనాసొ భమమోహేష తత్వ జో నావసీదతి ॥ 

శో జ్ఞానస్యాపరిపూర్ణ త్వాన్న శక్నోషి మనో(భమం | 

వినివారయితుం తేన తేనై వాక్రమ్యనే క్షరొత్ ॥ 

శో॥ చితనాభిః కిలాన్యేహ మాయా చక్రస్య సర్వతః 

స్రీయతే చేత్తదా[క్రమ్య తన్నకించి త్చ9బాధతే Il 

ఆత్మజ్ఞానరహితుడు సర్వదా భేదభావనగలవాడై వాడు, ఏడు, నేను, నీవు, 

నాది, యని తలచుచూ సంసారసాగరమున మునుగుచున్నాడు. సంసారంబను 

పేరుగల యీ మాయ అంతములేనిది. ఇది ఆత్మభావనచేతనే కయమొం 

దును గాని యింకొకవిధమున నశింపనెరదు. త_త్త్వజ్ఞానముకలవాడు పదార్థ 

ములయందు భేదబుద్ధియునూ, ననర్ధ హేతువగు భావనను చేయడు. కావున 

(భాంతిమూలములగు నీ జ్ఞా నములయందుండి దుఃఖింపడు. ఓవ్నిపా! నీకు 

ఆత్మజ్ఞానము, పరిపూర్ణత నొందకుండుబవలన, నీవు మనోభమమును 

మరల్పజాలకున్నావు. కావున మనో భమచే దుఃఖము నొందుచున్నవాడవు. 

ఈ జగ(దూపంబగు మాయాచకంబునకు చిత్తమే నాభి యగును. అట్ట 

చిత్సము నిరోధించి యుండునెడ మనస్సు నిర్వికారముగా జేసికొని యుండు 

నెడ నా మాయాచ్మకమగు యీ దృశ్యమేమియునూ బాధింపదు-_ అను 

మొదలగు తత్త్వ్వోపదేశమును నారాయణుండా గాధిమునికి జేసి ఆంతర్జానుండ 

యొ్యొను. అంతట మహానుభావుండునగు నాముని, భవదుఃఖరహితుడును, భోగ 

వాంఛా విము కృండును, జీవన్ము క్తరూపుండును, (భమరహితుండును, పరి 

పూర్ణ ంబగు చిత్తముగలవాడై సంపూర్ణ చం్యద్రునియట్లు తనయం దానందించు 
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వాడాయెను. గాన విద్వాంసుడు యీ మాయాశకి చే కలుగుచున్న సంనార 

స్వరూపము (భాంతి మా(కమనియూ, యియ్యది మాయా కార్యమనియూ 

తెలుసుకొని తన స్వస్వరూపమును దృశ్యరహిత-స్వ ప్రకా ళ-సర్వాధిష్టాన- 

సజాతీయ-విజాతీయ- స్వగత భేదరహిత- అసంగ, నిత్య, నిరతిశయ, 

చర స్వరూపమని తెలసికొని స్వానుభవమునకుగాను 

నిరంతరానుసంధానమును చేయుచుండవలయును. 

అఖండ, పరిహార 

* జాన (పతిబంధములు, వాటి నివ ర్రకోపాయ సంగ్రహము 

ఇచట క్షానమసగా (బ్రహ్మజ్ఞానము. ణ్వునకు జ్ఞానము కలుగజేయ 

కుండ చెయునట్టి (పతిబంధములు నాలుగు గలవు. అందులో మొదటి పతి 

బంధము, “మహాపాపవతాంన్ఫూణామ్ _ జ్ఞానయజ్ఞోనరోచతే” జ్ఞాన 

యజ్ఞమనగా జ్ఞాన స్వరూపుడైన (బహ్మను నేనే అని తెలిసికొను ఇట్టి 

ఇచ్చా (ప్రయత్నా ఛా్యసముల యందు, మహాపాప (వతిబంధముచ యిష్టము 

కలుగదు, అను వచనానుసారమున యీ జీవునియొక్క అనాది జన్మార్థిత 

పాప సంచయము. ఈ (ప్రతిబంధ దోషము నిత్య నైమిత్తిక కర్మానుష్టాన 

ములను (శ్రద్దతో యాచరించు చుండుటచేత కాలక్రమమున పాపము కీణిం 
చును. రెండవ (పతిబంధము ఏడియనిన అజ్ఞానము. ఈ అజ్ఞాన మనునది 

జీవుని చిత్తము నావరించి యుండును. నెతపటలాది దోషములు జబొషధసేవ 

అంజనాదికములు మొదలగు వానివలన పోయినప్పటికిని, చీకటితో నున్న 

ఘటమును చీకటి యావరింని (పకాశింస జేయకుండునటుల, సత్కర్మాను 

స్టైానములచేత జీవుని పాపములు నశించిసప్పటికిని, అజ్ఞాన మనునది చిత్తము 

నావరించి త_క్త్వజ్ఞానము కలుగకుండ నిరోధించు చుండును. ఇట్టి అజ్ఞానము 

సాధు సంగమ సచ్చాస్ర( శ్రవణము వల్లను సద్గురు సన్నిధాన మందు 

(ద్దాభ క్రులతో గూడి వేదాంత వాకములు వినుటచేత కాలక్రమమున 

నివ_ర్హించును. అజ్ఞానము జ్ఞానముచెతగాని నివర్తించదు. అజ్ఞానము ఆత్మ 

స్వరూప సమ్యక్ జ్ఞానముచేత నశింప బడక ఆత్మ స్వరూపము (ప్రకాశము 
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నొందును. మూడవ (పతిబంధము అసంభావన. అసంభావన యనగా జీవ, 

(బహ్మలయొక్క_ ఐక్య ఘట, పటములయొక్క- ఐక్యమువలె (ప్రత్యుకిము 

నకు విరుద్ధముగా నున్నదని తలచుట. జీవుడు క_ర్ఫృత్వాది విరుద్ద ధర్మములు 

కలవాడై నందున జీవ బహ్మలకై క్యము సంభవింపదు. గనుక పరమ 

ప్రమాణమైన వేదాంత వచనములు జీవబహ్మల కై కర్ణము ఎట్లు చెప్పినదని 

సంశయము నొందుట. ఇట్టి సంశయము మననముచెత నివర్హించును. వేదాంత 

వాక్య  [శవణముచేత కలిగిన జీవ బహ్మైక్య సమును, తదనుకూల 

యు కులచేత, ఆలోచించుట మనన మనంబడును. అనగా ఘట, పటములు 

రెండును, ఇంద్రియ గోచరమెనందున నానియొక్క ఐక్యము అసంభావిత మే, 
అయినను జీవ, (బహ్మాల ఏకత్వము శాస్త్రము చేతనే, (ప్రతిపాదింప బడు 

చున్నండున వేద ప్రతిపాదితమైస వారియొక్క ఐక్యము, విరుద్దము కానేరదు. 
ఏలనన క_ర్తృత్వాక_ర్హుత్వాది ధర్మములు జీవ బహ్మలయొక్క స్వరూపము 

నందుండునవికావు. కాని అవి జీవ, (బహ్మా ఉపాధులై న అవిద్యా, మాయల 

యందుండునవి. జీవ బహ్మలు ఇరువురును శుద్దచిద్దూగ పులు గావున వారికి 

అద్వితీయత్వము, అన్యోన్య _ ఐక్యము, సంభావితము యనెడియు క్రి 

పూర్వక (ప్రమాణ పర్యాలోచసమును మననము యని ఎరుగ వలయును, ఇట్టి 

మననముచేత కాలక్రమమున సంశయమనెడి అసంభావనాదోషము నివ 

_ర్రించును. కాని సతతాభ్యాస మావశ్యకము. విపక్త భావన యనునది నాల్గవ 

(పతిబంధము, ఉపనిప.ద్వాక్య [పమాణములచే జీవ1జహ్మలయొక్క_ ఐక్యము 

వాస్తవమని విశ్వసించి యున్నప్పటికిని, భేదమే సర్వ వ్యవహారముల 

యందు (ప్రకాశించు చుండుట విపరీత భావన యనబడును. ఇది బలీయమై 

(ప్రత్యకెనుఖ వసిద్దమై జీవుని మోహింప జయుచున్నది. ఈ (పతిబంధము 

నిడిధ్యసగముచేత నివ ర్రించును. జీవ(బ హై కమును నిరంతరము అనుసం 

ధించుట నిదిధ్యసన మనబడును. ఇది అభ్యాసమనంబడును. ఈ (పకారము 

జ్ఞానోత్స డ్తి (ఆతిబంధములు నాలుగునూ, క్రమముగా నిత్యనై మి త్రిక కర్మా 

నుషానము, వేదాంత వాక్య(శ వణము, మనన నిది ధ్యాసనములచెత, అభ్యాస 

జా 
వ్ 

అ 
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పొటవమునుబట్టి కాలక్రమమున నివర్తింపగా, అప్పుడు “త త్వమసి”. 

ఇత్యాది మహావాక్యములచేత (బహ్మస్వరూపయాదార్థ్యజ్ఞాన ము ఉదయించును. 

ఇదియే సమ్యక్ జ్డాన నము. ఇట్ట జ్ఞానము తానుబుట్టి, సంసారమునకు కారణ 

మైన క  ర్రుకరణాది సకల ప్రపంచముగా పరిణమించియున్న అజ్ఞానమును 

జీవనికి విశేషముగా నశింపజేయును. కాని జ్ఞాననాక్షైత్కార పర్యంతము, జీవు 

నికి సత తాభ్యానాదు లావశ్యకము లె యున్నవి. దీనినే “విజ్ఞాయ ప్రజ్ఞానం 

కుర్వీత బా హ్మణః "అ నెడి శ్రతివాక్యము, జీవునికి వాక్య శవణముచత (దిహ్మ 

స్వరూపముయొ క్క_ సాక్షాత్సా-రముకొరకు మనన నిదిధ్యాసనముల నెడి (ప్రజ్ఞను 
చేయవలయునని అనగా సంవపాదించుటయా వశ్యకమని సృష్టముగా తెలుపు 
చున్నది. 

అనాది (భమయె జీవుని సంసార కారణము 

ఈ సంసార [భమయేజీవునకనాది, గాని సాంతమని శాస్త్రము చెప్పు 
చున్నది. ఈ (భ్రమనుగురించి వివిధ నిరూపణలలో సందర్భానుసారమున, 
వివరించియుంటిమి. అయిననూ జీవునికి యీ అనాది భమయే సంసారకారణ 
మగుచూ యీ _భమనివర్తక మే, మోక్షసాధనమగుచున్నది. గాన యీ (భమను 
గురించి బాగుగా తెలిసికొనుట మానవునకు (ప్రధాన మగుచున్నది. జీవునకీ 
యనాది భమ మాయాకల్పితము. మాయ యన్ననూ, అవిద్యయన్ననూ 
కొంచమంశాంశ భదమున్న నూ జిజ్జ్ఞాసువు వీనినొక్క_టిగనే (గహెంచ 
వచ్చును. (శుతి " “అవిద్యా స్త సమయో మోక్షః” అనగా బీవునకు యీ అవిద్యా 
నాశమే మోక్షమని తెలుపుచున్నం దున, జీవుని, సంనారబంధమునకు యో 
అవిద్యయే ముఖ్యకారణముగనున్న దని తెలిసికొనవలయును. కాన జీవ భాంతి 
కిట్టి కారణమును, నిర్మూలించుకొనుట జీవునికి పరమయావశ్యకముగ కనబడు 
చున్న ది, గనుక డాని స్వరూపమును గురించి సంకేపముగనై ననూ యొక్క 
చోట నిరాపింప యావశ్యకమగుచున్నది. జీవునికి (కాంతి కలిగించుట 
మాయాకార్యము. మాయ యనగాలేనిది యని లోగడనే స్పష్షవరచి 

రు 
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యుంటిమి. కావున మాయాకార్యములన్ని యూ అనగా (పపంచరూపమున 

నున్న యీ స్వశరీర సర్వదృ శకమంతయూకూడ లేనిదియే కావలయును. 

ఎట్రన మాయబంగారుతో చేసిన యాభరణములు, సత్యసువ ర్థ భూషణము 

లెట్లు కాజాలవో అనై మాయాకార్యమైన జగ త్తంతయూ, శ్వేతాంబరసటము 

మీద,మనమనుభవించుచున్న శబ్దచలన చిత్రములలాగున లేని దేయగుచున్నది. 

కానీ యున్నదియొక్క శ్వేతాంబరపటము మా।త్రమే. ఈ శ్వేతాంబరపటమే, 

అందు కలుగుచుండు చిత్రములకధిష్టాన మై యుండును. ఈ అధిఖాన మైన 

శ్వ తాంబరపటము సదా నిర్వికార మె, నిశృ్చలముగానుండును.లెనిచో యో చిత్ర 

దృశ్యమంతయూ దానియండు కలుగుటకు వీలుకాదు. ఇంకనూ యీ చిత్ర 

దృ శములలో నొక్క_టియెననూ యించుకయెననూ, యీ అధిషానమెన 
Q__ Q.__ © యు 

'శ్వతాం బరపసటమును విడచి కలుగవు, కలుగుటకునూ వీలులేదు ఇ శ జగద ధి 

షాూనమైన (బ్రహ్మ పరిపూర్జుడై , అచలుడై, నిత్యుడె, నిర్వికారుడుగనుండును, 

ఇట్టి అద్వితీయ, భేదరహిత, అఖండసరిపూర్ణ పదార్హమునందె మనలకు యీ 

దృశ్యవె చిత్యములన్నియూ అనుభవమగుచున్నవి. కానియీ స్వశరీరసర్వ 

దృశ్యమంతయూ కేవలమాయా కల్పితముగాని వాస్తవము కాదని “మాయా 

మా(త్రమిదందైె ఏతం, అదెషితం పరమార్ధతః “ఏకమేవా ద్వితీయం (బహ్మా, 

నెహనానా స్తికించన” అన్నుశుతి వచనములున్నూ “మాయామా(త్రమిదం 

విద్వన్ , విశ్వం[బహ్మణికల్పితం' అనుమొదలుగాగల పూర్వాచార్యులవచన 

నై వ్వా యన ప న ॥ స సప ములున్నూ స్పష్టముగా తెలుపుచున్నవి. కాని వౌ_స్తవముననున్నది (బ్రహ్మ 

పదార మొక్క-టియెయెనయడల, జీవునకు యీ దృశ్యానానాత్వమెట్లు కలుగు 
(లు యా : య? 

చున్నదను శంకకు, శాస్త్రమయిటుల తెలుపుచున్నది. ఎట్లీ న అనాదిగా బీవుడు 

మాయా వివశుడె నట్టు గోచరించుచూ, కల్పితపరిచ్చన్న వివిధాంత ౩ కరణో 
i యా ౧౧ 

పాధులతొ తాదాత్మ్యమునొంది తన సుఖ దుఃఖములకుగాను కర్మలను అనాదిగా 

నాచరించుచున్నాడు. ఇట్లు చేయుచున్న కర్మఫలములనుబటి, ఆయాజీవులు 
యా ల ళు 

వారియొక్క బుదిచే (పేరేపింపబడుదురు. దీనినే “బుద్గిఃకర్మానుసారిణీ” 
డు 8 

యను వచనమున్నూ, యింకనూ జీవులు కర్మలను వారి, వారి ప్రారబ్ద కర్మ 
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ఫలవశమున, నియోజితులె చెయుచుందురని “"బలాదివనియోజితః” అని 
డక ప్షభగవానులు అర్జునునకు తెలిపియున్నారు. ఇట్టికర్మలు, శీవులబుద్దులనను 
సరించి, చి త్రవిచిశ్రము లుగానున్నూ ఖిస్నఖిన్నములుగానున్నూ యుండును 

ఇదియే సంసారబంధమునకు కారణము. కావున అట్ట వివిధకర్మ ఫలముల 

ననుభవించుటకుగాను, జీవులకు, వారి, వారి, క ర్మలననుసరించి, భిన్న భిన్న, 
చిత్ర, విచిత్ర సృష్టియంతయూ కల్పితమైనది. దీనినే “కర్మవె చి త్ర్యాత్ 
సృృష్టివె చ్మిత్యం” అనగా కర్మలయొక్క వై లక్షణ్యములచెత సృష్టివై 
-లక్షణ్యవచనము తెలుపుచున్నది. _ దీనికంతకునూ కారణమే మనిన 
“భమ హెతూనాంవిచి.తత్వాత్ ” అనగా (భ్రాంతికి కారణములనకవిధ 

ములనుండునుగా న ఇధాంతులనెకవిధముల నుండును అని వచనము తెలుపు 

చున్నది. దీనికంతకూ కారణము జీవునియొక్క (భమయే, కాని వేరుకాదు. 
దీనినే 

శో అసత్క-_ల్సం మృషా(పాయం స్వప్నతుల్యం (భమోదితం | 

జగత్చ్సర్వమితి జేయం పండితె సత పదర్శిభి 8 || 
జః ర బాం 

అనగా యూ జగ త్రంతయూ స్వపస్నములాగునలేని దేయగుచు, జీవునియొక్క_ 

(భాంతి కల్పిత మైనదని తత్త్వమునెరిగిన పండితులచే తెలియబడుచున్నదనిన్నీ 
ఇంకనూ 

శో నామరూవాదయో యత కల్ఫితాశ్చి త్తవభమాత్ | 

వ్యోమ్నీవ నగరం యత (దృహ్మ తత్త్వమసి ధృవమ్ 11 

అనగా నామరూవాత్మక మైన (పపంచమంతయూ చితవిభమము అనగా 
(భాంతివలన, చెయధిష్టానమునందు కల్పిత మైనదో అదియే (బహ్మయనియూ, 
అయిననూ ఆకాశమునందగపడు గంధర్వనగరమునకున్నూ, ఆకాశమున 
కున్నూ, నెట్టు సంబంధములేదో అ బై వా _స్తవమైన (బహ్మకునూ (కాంతికల్చిత 
మైన ఈజగ ఈ తుసకున్నూ సంబంధములేదు. భ్రాంతిని త్యజించిన నీసత్యస్వరూప 



(శ్రవణ, మనన, నిదీ ధ్యసనముల అత్యావశ్యకత = గ్రీక్ 

మెన (ప్రత్యగాత్మకునూ, సర్వాధిష్టాన మైన (బహ్మకునూ యెట్టి భేదములేద 

నిన్ని (శ్రీ శంకరభగవక్సాదులు తెలుపుచున్నారు. 

కావున యీ వచన తాత్సర్యమునుబట్టిన్ని, మొదలు యుదహరించ్చిి 

“అవిద్యా స్తమయో మోక్షః మొదలుగాగల (శుతివాక్యముల ననుసరించిన్నీ, 

జీవునకు, తనయొక్క అనాదిసంసార నిర్మూలనమునకున్నూ, మోక సిద్ధికిన్నీ, 

(భాంతి నిర్మూలన మావశ్యక్రము. జిజ్ఞాసువులకిట్టి (భాంతి నిర్మూలనముకు 

సాకొత్సాధనములుగ, (శవణ, మనన, “నిదిధ్యససానుసంధానము లను శాస్త్రము 

తెలుపుచున్నది. అట్టి సాధనప్రక్రియలు వివిధోపాయములు, ముముక్తు 
జిజ్ఞాసువులకీ గంధమందు తెలుపబడియున్నవి. కావున వాటిని, పీతి, నిశ్చ 
యములతో జిజ్ఞాసువులభ్యసించి కాలక్రమమున ఇహ,పరములయొక్క- పరమ 

లాభమును బడయుదురు గాక, 

శ)వణ, మనన, సదిధ్వసనముల అత్యావశ్వకత 

(టబ్రహ్మవిద్యాలా భమునుకోరు పలువురు పండితులుగూడ, మేము భాష్య 
_గ్రవణమును చెసితిమని తృప్పినొంది, విద్యాలాభము కలిగినటుల మోదము 
నొందుదురు. కాని యిట్టి కేవల (శవణమువలన కలుగులాభము బహుస్వల్ప. 
మనిన్నీ, తదుపరి జిజ్ఞాసువునకు మనన, నిదిధ్యసనముల యావశ్యకత యీ 
[కింది వివరణవల్ల తెలియగలదు. 

ముముకువై న జిజ్ఞాసువునకు “అధాతో(బహ్మజిజ్ఞాసా” అను స్యూత్ర 
నిర్ణ యమునుబట్టి సాధనచతుష్టయ సంపత్తిని సంపాదించిన యనంతరము 

గురుముఖతః మహావాక్య(శవణము చేయవలయునని శా శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. 

ఇట్లు ముముక్షువు మహావాక్య శవణముచేసి భాగత్యాగ లక్షణముచే అహం 

25 
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ఇదం అను పదార్థములోని జడాంశములను త్యజించి రెంటియందున, సదంళ 

మెన అద్వితీయ, అఖండ, పరిపూర్హ, సత్పదార్గ మె తాననియు అనగా తనలో 

శుద్దజీవుడయిన (ప్రత్యగాత్మ్యయు ఇదం అను సర్వమునకు అధిష్టానమైన పర 

మాత్మయు యొక్కటియే యనిన్నీ అటి సత్పదార్లమే తాను అనియు బుద్ది 
లు థి ఢా 

చేగహించిననూ అటి జీవ బహ్మెక్యజ్లానము సంశయవిపర్యయరహితము 
యల రా వ 

గాక పరోక్షముగా నే. యుండును. ఏలనన ఆజ్ఞానకార్యముగా వికేప, ఆవరణ 

దోషములు ఆత్య్మరూపమైన మనలను అనాదిగా ఆ(శ్రయించుకొనియున్నవి. 

వీటీయొక్క నిర్మూలనముకుగాను, (శ్రవణ, మనన, నిదిధ్యసనములు యావ 

శ్యక మని 

శో అస్తు బోధోఒ౬ పరోక్ష ఒ(త్ర మహావాక్యాపథా౬ప్యసా। 

న దృఢ(శవణాదీనా మాచ్చారేః పునరీక్షణాక'॥ 

 యింకనూ కేవల మహావాక్యార్గజ్ఞా నము శవణముచ కలిగిననూ అయ్యది 

దృఢముగ నిలువజాలదు అనిస్నీ శ్రీ) శంక రభగవత్సాదులు తెల్పుచున్నారు. 

ఇంకను (శుతిగూడ “ఆత్మావార్యదష్టవ్య శ్ళొొతవ్యో మన్నవ్యో నిదిధ్యా 

సితవ్యః” అని మెశ్రేయికి బోధించుచు, ఆత్మయే తెలిసికొనదగినది, 

వినదగినది, యు క్తులతో చింతనచేయదగినది, ధ్యానింపదగినదనిన్నీ తెల్చుచూ. 

యీ మూడింటిని జిజ్ఞాసువునకు విధించుచున్నది. అనాదిగా అవిద్యా, ప్రభా 

వముచే శుద్దజీవుడు తన పరిపూర్ణ సత్యజ్ఞానానన్త స్వరూపమును మరచి 

“అన్యోన్యస్మి న్నన్యోన్యాత్మకతా మన్యోన్యధర్మాంశ్చాధ్యస్య సర్వవ్యవహార 

భాగ్భవతి” అని భాష్యమునందు (శ్రీ శంకరభగవత్సాదులు తెల్పుచున్నారు. 

అనగా మనలోయున్న చిద్రూప్పుడెనట్టియు యాయసంగుడెనట్టియు శుద్ద 

జీవుడె తాదాత్మా ధ్యాసమువలన తనతో యథార్థ సంబంధములేని బుద్ధియందు 

(ప్రతిబింబించిన వాడగుచు ఆయా ధర్మములను తనయందారోపించుకుని జీవు 
డని తెలియబడుచు సర్వ వ్యవహారములను పొందుచున్నాడు అని వాక్యము 

తెలుపుచున్నది, గనుకనే యీ అధ్య _స్తజీవుడు అనాదిగా తనకు యిట్లు యో 



మోక్ష వివేకము 800 

పర్యంతముగాని ఆమరణాంతము గాని “ఆసుపేరామృశేఃకాలంనయే ద్వేదాంత 

చింతయి అను విద్యారణ్యవచనము ననుసరించి ఆమరణాంతము యిట్లు 

కాలము గడుప్పచుండుటయె పండితలక్షణము. 

మోత వివేకము 

మోక్షమనగా సుఖస్వరూపము. ఇది అందరిచేతను కోరబడుచున్న దె. 

అద్వ్వైతసిద్దాంతమందు ఆత్మజ్ఞానియే మోకమునుపొందువాడు.. అనగా తాను 

జ్ఞానస్వరూపుడగును. ఆత్మశబ్దమునకు తాను అనగా నేను అనికూడా అర్థము 

యున్నది. కనుక తనను తాను జ్ఞానస్వరూపుడని తెలుసుకొని అనుభవమును 

పొందుపే మోక్షము. అయిననూ లోకమునందు తనను తానుతెలియ 

కుండు* వారెవరునూ లేరు. కాని పరమార్దదృష్ట్యా తనను తాను జ్ఞాన 

స్వరూపునిగా తెలుసుకొనుటలేదు. తనను తాను తన వా _స్తవస్వరూసము 

కాని, అజ్ఞానస్వరూపునిగా _ తెలుసుకొనుచున్నాడు. ఇందువల్ల నే దృశ్య 

సంసారదుోఖములను జన్మపరంపరగా బీవుడు పొందుచున్నాడు. అయిననూ 

జనసామాన్యముగ [పతియొక్క మానవుడునూ నేను, నన్ను బాగుగనే తెలుసు 

కొనుచున్నానను తలంపులోయుండి సర్వవ్యవహారములు చేయుచు వాటి సుఖ 

దుఃఖ పరంపరను పొందుచుండును. ఇట్ట దానిలో అనగా సంసారమందు 

యేదోయొక రూపమున పండితులకును పామరులకును, కలవారికిని లేనివారి 

కిని, స్త్రీలకు పురుషులకును, యువకులకును వృద్దులకును, వారు వీరు యననేల 
సర్వులకును సుథానుభవములకన్న దుఃకానుభవములే అధికముగ కలుగుతున్న 

వని వివేకదృష్టితో చూచిన చెప్పకతప్పదు. కాని అనాది అవిద్యాబలముచే 

యిట్టి దుఃఖములను సహించి వాటినే కొన్ని సమయములందు సుఖముగను 

తదితర సమయములందు దుఃఖముగనూ యనుభవించుచు జీవితములను గడపు 
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చున్నారు... - జీవునకు యిట్టి. అజ్ఞానదుఃఖనివృత్తిని” గావించి తన యథార్థ 

స్వరూపమైన నిత్యసుఖస్వరూపమును బోధించుటకుగాను (అతి “పూర్త 

స్యపూర్థమాదాయ పూర్ధమేవావశిష్య తే” ఈ జగ త్తంతయు ఒక్కటియైన 

పరిపూర్ణ పదార్థములోనుంచి కలిగినది. తిరిగి శేషించునది పూర్ధపదార్హమె అని 

తెలుపుచున్నది. జీవుడు జగత్తులోనివాడేగద, అనగా జగదంశము, 

ఈ జీవుడేగదా తన స్వశరీరసర్వదృశ్యమునూ నేను, నాది, అని వ్యవహరిం 

చుచు సంసారానుభవములను పొందుచున్నాడు. ఈ జీవునికి తా ననుకొను 

నేను అనునది లేనిదే-నాది అని తనదనుకొను పదార్హమేమియు యుండుటకు 

సం భవము కాదుగదా. జీవునకు యీ (శుతినిబట్టి సివు నెను గాది 

అనుకొనుచున్నదంతయు ఒక్కపూ ర్థపదార్థమేగాని తదితర _మేమియు 
కాదనియేగదా అర్థమగుచున్నది. ఇట్టి పరిపూ ర్లజ్ఞానము [ప్రస్తుతము 

జీవుడైన తనకులేదు. తనకు తెలియుటనూ లేదుగదా. _ జీవసామాన్య 

ముగ యిట్లు తెలియని విషయమును జీవుని నిత్యనిరతిశయ సుఖమును 

తెలుపుటకుగాను శాస్త్రము (ప్రవర్తించుచున్నది. శాస్త్రముయన్న్నముక్యా 

రము వేదమనియే. వెచీతరములను శాస్త్రమని మనము వ్యవహరించు 

చున్నను అట్టిది గౌణ్యప్రయోగము గాని ముఖభ్యార్థము కాదు ఇట్టి వేదమే (శతి 

యనికూడ చెప్పబడుచున్నది. మానవులకు వారి వా_స్త్రవసుఖస్వరూపములను, 

సుఖసాధనములకు బోధించుటకుగాను యీ (శుతిమాత కారుణ్యముతో నూరు 

తల్లుల (సేమతో జీవులకు బోధించుచున్నది. ఇందువల్ల నే “శతమాతృ 

సమ్మాశుతిః” అని (శుతిటోధ నూరుతల్లుల సమానమైనదని వచనము తెలుపు 
చున్నది. ఇట్టి (శ్రుతి జీవునకు తాను పరిపూర్ణ స్వరూపుడనియూ అనగా ఇది 

అంతయూ నీ పూర్త స్వరూపమే కాని నీవు (భ్రాంతిచే పరిచ్చిన్న దృశ్య 

రూపమున భిన్నభిన్నా కారములుగ చూచుచున్నావు. ఇట్టివి వా_స్తవములుకావు.* 

నీవు వాస్తవముగ పరిచ్చిన్నుడవు కావు. పరిపూర్ణ స్వరూపుడవు. కాన 

నర్వమూ నీదియే యగుచు నీవు పరిపూర్ణ స్వరూపుడవు అని తెలుసుకొని 

నప్పుడు నీవు కోరవలసినదేమియుండును కోరిక లేనియెడల దుఃఖ మేలేదుగదా, 
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యను భావార్గముతో జీవునకు తెలుపుచూ యింకనూ సం దేహించునే మోయని 

తలచి సాక్షెత్తుగా “త_త్త్వమసి” ఆపరిపూర్ణ _బహ్మవునీవే ననిగూడ తెలుపు 
చున్నది. ఇట్లుచెప్పి “ఆత్మానం చే ద్విజానీయా దయమస్య్మీతి పూరుషః, కిమి 

చ్చన్ కస్య కామాయ శరీరమనుసంజ్యురేత్”. ఏ పురుషుడు తన ఆత్మను 

నేను (గ్రహ్మనై తిని అని తెలుసుకొనునో అట్టివాడు దేనిని కోరుచూ తన 

శరీరమును తపింపజేయును. అనగా తాను కోరవలసిన 'దేమియూ నుండదని 

కూడ తెలుపుచున్నది. ఇట్లు చెప్పు (శుతివాక్యార్థముల ననుసరించి మన 

యనుభవమును గూడ బాగుగ వివేచన చేసి చూచిన యెడల యీ వచనముల 

యథార్థము మనకే స్పష్టపడును. అట్టి వివేచన యేదియనిస __ అహం 

అను నన్ను (శ్రుతి వచనము లన్నియు వాస్రవముగ నా స్వరూపమనియు, 

దృశ్యరహితమనియు చెప్పుచున్నవి. నా అనుభవము కూడ యీ వాక్యార్థము 

లకు సరిపోవునా యని పరిశీలించిన తనకు యిట్టి అఖండ సుఖానుభవము, 

దృశ్యముతో తనకు యెట్టి సంబంధమునూ లేని సుమ ప్రికాలములో కలుగు 

చున్నది. అట్టి స్థితియందు తాను నిశ్చింతగాయుండి సుఖానుభవమును పొందు 

చున్న విషయము తనకున్నూ సర్వులకున్నూ అనుభవములో నున్నదె. అయి 

నను యిట్టి సుఖమును తాను అజ్ఞానపూర్వకముగా సర్వదృశ్యమునూ మరచి 
అనుభవించుచున్నా డేగాని సుషుపష్తియుదు తన పరిపూర్ణ సుఖస్వరూపక్ఞానము 

వల్ల యిట్లు తనకు సుఖము కలుగుటలేదు. పరిపూర్ణ అత్మజ్ఞానమువల్ల అనగా 

సర్వాత్యానుభవమువల్ల సుఖము కలుగుచున్నదాయని కూడ విమర్శించిన 

యెడల లోకవ్యవహారములో గూడ యిట్టి పరిపూర్ణ త్వము సర్వస్వత్వము, 

తనకు లభించక పోవుటవల్ల గాని, ఎవరికి నను లభించిన అనగా సర్వము నాదే, 

యను జ్ఞానము వలన సుఖసంతోషములు కలుగుచున్నవికాని సర్వము నాదే 

యని యెవరును దుఃఖమును పొందువారుండరు. (ప్రతివారును (సర్వ జీవులును) 

ఉదయము మొదలు పరుండువరకునూ చేయు (పయత్నము తన స్వలాభ పరి 

పూర్ణానుభవనుఖము కొరకేగాని వేరుకాదు. అయిననూ జీవుని ప్రారబ్ధము 

ననుసరించి యెంతవరకు కర్మానుభవఫలము యుండిన. అంతవరకే ఫలము 
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ననుభవించి మరణించుచున్నాడు. కాని జీవుడు తన పరిపూర్ణ సుఖానుభవ 

మును పొందుటలేదు. పూర్ణ సుఖానుభవము జీవుని వాస్తవస్వరూపము. కాని 

యిట్టి జీవుడు తన అనాది అవిద్యా కామకర్మలయొక్క- (పారబ్దఫలమున 

యిప్పుడు (భాంతియుతు డై తన పరిపూర్ణ సుఖస్వరూపస్వభావమును మరచి 

యున్నాడు. (భాంతిచేకల్లు అనుభవములన్ని యు అజ్ఞానానుభవములనకతప్పదు. 

ఇట్టే అజ్ఞానమును జీవుడు యిప్పుడు తన వివేకాదులచే పోగొట్టుకొని తన 

వాస్త వపరిపూర్ణ స్వరూపమును (గహించవలయును. ఇట్ట (గహణము ఒక్క 

జ్ఞానముచె సాధ్యముకాని తదితరమువల్లకాదు. లోకానుభవములరోగూడ 

మనము పొందుచున్న సమస్త సుఖదుఃఖానుభవములనూ జ్ఞానమువల్లనే కలు 

గును గాని జ్ఞానములేనియెడల యెట్టి అనుభవములునూ కలుగుటకు వీలులేదు, 

కలుగదు. మనకు కలుగుచున్న బంధుత్వములు, విరోధములు, (దవ్యలాభనష్ట 

ములు, సుఖదుఃఖములు సర్వమును కలుగుచున్న జ్ఞానముతోడనే (జీవులకు 

అనుభవములు కలుగుచున్నవి. 

ఎట్లన మానవుడు (జీవుడు) నిన్నటివరకు తనవి యనుకొను పడార్దము 

లను కొన్నిపరిస్టితుల మార్పుచే తన జ్ఞానములో మార్పు కలిగి వాటియందు 

స్వత్వమును, అభిమానమును వదలుకొనుచున్నాడు. ఇమే నిన్నటివరకును తన 
కెట్టిసంబింధమూలేని పదార్థములందు స్వత్వఅభిమానములను కలుగ'జేసుకొ 
చున్నాడు. ఇది అంతయూ మానవునియొక్క జ్ఞానములో మార్పుచేత కలుగు 

చున్నది. కాని పదార్థములు యెప్పుడును ఒక్కటిగా నే యుండును. ఇంకనూ 

_ మానవుడు నిన్నటివరకునూ తనకెట్టి సంబంధములేని సుమారొక యిరువది 
సంవత్సరముల కన్యను వివాహమను పేరుతో యొక గంట సంస్కారముచే 

తన భార్యయని యభిమానించి దానిని తనదిగాను దానిని తనుగా నేగూడ 
సుఖదుఃఖములకు పరిగణించి సంపారానుభవములను పొందుచున్నాడుగదా! 
నిజమాలోచించిన వివాహమగు రోజువరకు యీ యిరువది సంవత్సరముల 
కాలము ఆ కన్య నుఖ దుఃఖములతో తన కెట్టి సంబంధములేక ఆ కన్యయెవరో 
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గూడ. తనకు తెలియకనే యున్నాడుగదా. ఇరువదిసంవత్సరముల తదుపరి 

యీ యువతి నాభార్య, నేను ఆమె ఒకటియే అను అభిమానము కేవల (భాంతి 

మా(త్రజ్ఞానమేగదా. లోకమునందు యిట్టిసమస్తానుభవములకును జ్ఞానమే 
సాధనమగుచున్నది. కాని వేరేమియుకాదు. ఇట్టి లోకానుభవములనుబట్టి 

చూచిననూ (భ్రాంతియుతుడై , జీవుడు తాను మరచిన తన సత్యస్వరూపమును 

తిరిగి యిప్పుడు తెలుసుకొని స్వానుభవమును పొందుటకుగూడ సాధనము 

యా జ్ఞాన మొకటియేగాని తదితరములు కౌజాలవని స్పష్టమగుచున్నది. కాన 

తనకు (మానవునికి) ఒక కాలమున యెట్టి సంబంధములేని స్రీ, క్షేత్రాది సంప 
తులను తనవియని యెట్లు జ్ఞానముచే యిప్పుడు (గ్రహించుచున్నాడో అన్హై 

జీవుడు (భ్రాంతిచే మరచిన తన పరిపూర్ణ సుఖస్వరూపమును జ్ఞానముచేత చే 

స్వ్మపయత్న శాస్త్రీయ సాధనములతో పొందవచ్చునని తెలియుచున్నది. జీవు 

నికి యిట్టి తన నిత్య నిరతిశయసుఖము తన వాస్తవ స్వరూపమే యను 
జ్ఞానము కలుగజేయుటకుగాను జీవలోకానుభవముల ననుసరించి అనేక విధ 

ముల శాస్త్రము బోధించుచున్నది. 

మోక్షొధికారియైనవాడు యిచట ఒక విషయము (గ్రహించవలసి 
. యున్నది. ఇట్టి (బహ్మవిద్యాసిద్ది అనగా (బహ్మజ్ఞానమును జీవుడు గుర్వీశ్వ 

రాన్ముగహములవల్ల సాధన చతుష్టయ సంపత్తిని సంపాదించి శాస్త్రీయ విధ 

మున (శ్రవణ మనన నిధి ధ్యసనములను యొక జన్మయందుగాని అనేక 

జన్మములందుగాని తన (పారబాంతమువరకుచేయు స్వ(పయత్నమువ లనేపొంద 
థి ఇ 

బడునుగాని అన్యధాగా పొందబడదు. దీనినే “నాన్యఃపంథావిధ్య తే ఒషయనాయ” 

అని (శుతివచనము తెలుపుచున్నది. యోగవాశీష్టమునందు జ్ఞానవరిష్టులెన జన 

కులు మొదలగువారుగూడ యిట్టి బహ్మజ్ఞానమును వారి స్వప్రయత్నము 

చేతనే పొందిరి గాని వేరు మార్గమున స్రొందలేదని వశిష్టభగ వానులు తెలుపు 

చున్నారు. కాన మోక్షొర్థియైన జిజ్ఞాసువులు లమఘుమార్గములపెకీంచి (భమ 

చెందకూడదు. ' మం(త, తం(తాది శాస్త్ర్రములవలె అద్వైత సిర్దాంతమందు 
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రహస్యమైనది యేమియులేదు. ఇయ్యది రాజమార్గముగాయుండు రాజవిద్య 

యని ముముక్షువు (గ్రహించవలయును. కాని యిట్టిజ్ఞానము గుర్వీ శరాను 

(గ్రహములతో సశాస్త్రీయముగ నభ్యసించు. జిజ్ఞాసువునకే పొంద సాధ్యము 

గాని అన్యులకు అన్యవిధముల కలుగదని నిశ్న్చయముగ ముముకువులు నమ్మ 

వలయును. పురాణాది (గంథములలో పరకాయ ప్రవేశము, శ క్తిపాతము, 
హాస్తమస క: సంయోగములనునవి అచటచట తెలుపబడిననూ అట్టవి సిద్ద 

పురుషుల అపూర్వవిషయములు. అట్టివారు సంకల్పసిద్దులు. అధి కారపురుమ 

లుగా నుందురు. కాని అవి సామాన్యుల విషయముకాదు. ఈ కాలమునందు 

అచటచట (బహ్మవిద్యా. శమముల సాపించి కొందరు, తమ సిద్దుల మహత్వ 

ములచే శిష్యులకు శ_కిబాతాదులను గావించి అభ్యాస శికణయిచ్చి అయిదు 

ఆరు మాసములలోకాని లేక ఒకటి రెండు మాసములలోకాని జిజ్ఞాసువులను 

(శిఘ్యల) యు శ్తీ ర్థతగావింతురను అభిలాషలు కలుగజేయబడుచున్నవి. కాని 

అట్లిమార్గములు సకృతుగా కొందరికి కొంతవరకు ఉపయోగించిననూ పర్యవ 

సానములుగాక తాత్కాలికములై , పలువురకు నిష్ప్రయోజనమున్ను (ప్రమా 

దమునకుగూడ 'హేతువగుచున్నట్లు తెలియుచున్నది. జీవులకు (మానవునకు) 

బ్రహ్మజ్ఞానము చిటకా వై ద్యములాగున పొందతగినదికాదు. జీవునకు యీ 

సంసారము జీవ(భాంతిచే అనాది జన్మ పరంపరగా వచ్చుచున్నందున, ఘట 

జ్రానములాగున యొక్కసారి తెలుసుకొనిన తెలియబడునదికాదు. మరియే 

మనిన జీవుడు తన నిరంతర సత్యజ్ఞానాభా్యసా దులచే అనాది కాలమునుంచి తన 

నా్మాళశయించుకొనియున్న యీ అజ్ఞానమును, చాలాకాలమునుంచి తనను 

బాధించుచున్న పురాణజ్వరములాగున యెంచి దీర్ద ఘనచికిత్సచేతనే పోగా 

ట్రుకొనవలయును. దీర్హ రోగమునకు దీర్హ ఘన "ప్రయత్నము కావలయును 

గదా. ఇట్టి తన అనాది అజ్ఞానమును ముముక్షువు తన వాస్తవ స్వరూపమైన 

సత్యజ్ఞానానంత పరిపూర్ణ లక్షణముల దీర్హకాలసతతానుసంధానము అనగా 

ఫలావగతి పర్యంతము అభ్యసించి తాను మరచిన తన పరిపూర్ణ త్వమును 

యిపుడు తిరిగి సొందవలయును. ఇట్టినిరుపమానకార్యమును అన్యుల అల్ప 
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సహాయమువల్రగాని లేక తన అల్పకాల (పయత్నమువల్ల గాని సిద్దించుననిఆశిం 

చుట యుచితముకాదు. విద్యయనునది యెవ్వరిచేతనై ననూ (_హస్వసుఖరాజ 

మార్ల్షములపొందబడునదికాదు. దీనినే; “There is no royal road for 

Learning". అని ఆంగ్లవచనముకూడ తెలుపుచున్నది. కాని మోక్షొర్జియైన 

జీవుడు ఫలవర్యంతము విసువుజెందక (శనణమనననిదిధ్యసనములను స్వ(ప 

యత్నముచె అభ్యసించుచుండవలయును. అప్పుడు కాల పరిపాకమునుబట్టి 

తనవాస్తవ స్వరూపమైన పరిపూ రలక్షణములు తెలియును. 

మనస్సన్నను, వృ_త్తియన్నను, వివేచనకు స్వల్చభేదమున్నను దాదాపు 

యొక్కటిగనే (గహించవచ్చును. ఈ మోక్షవివేకమునకు వృత్తియే (ప్రధాన 
సాధనమగుచున్నది. ఈ వృత్తి తి యే బంధమోక్షములకు కారణమని అపరోక్షొను 

భూతియందు శంక రభగవత్సాదులిట్లు తెలుపుచున్నారు. 

ల్లో భావవృ త్రాహి భావత్వం శూన్యవృత్సా్యహిా శూన్యతా | 

(బహ్మవృ త్రాహి పూర్ణ త్వం తథా పూర్ణత్వ మభ్య సేత్ [| 

భావవృతిచేత భావత్వమును, అభావ (శూన్య) వృత్తిచ2త అభావత్య 

(జడత్వ) మును కల్లుట లోక ప్రసిద్దము. అత్తే బహ్మవృత్తిచెత పూర్ణ 

తము కలుగుట జ్ఞానులయందు ప్రసిద్దము. కావున పూర్ణ త్వమును అభ్య 

సింపవలయును. భావవృతి యనగా ఘటాద్యాకారవృ త్రి యనియును, భావ 

తమనగా తన్మయత్వమనియును భావము. 

త్రో యేహివృ తిం విహాయెనాం (బహ్మాఖ్యాం పావసిం పరాం | 
ae) ae యై 

వృధథైవ కేతు జీవని పశుధిశ్స సమా నరాః॥ 

ఎవరు ఈ (శేస్టమును పరిశుద్దమునై న (బ్రహ్మవృత్విని త్యజించెదరో, ఆ 

సశువృలకు సమానులైన మనుష్యులు వ్యర్థముగా జీవించుచున్నారు, (బహ్మ 
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వృత్తియే సకల వృత్తులకం అను ఉత్తమమనియు, దానిని దెలియనివాడు నర 

పశువనియు భావము. 

కో॥ యేషాం వృతి 8 సమావృద్దా పరిపక్యా చ సా పునః | 
గా - ధి 

తేవె సదృ్రహ్మతాం (పాపా నెతరే (బహ్మావాదినః ॥ 

ఎవరివృత్ని సమముగను, వృద్దిపొందునదిగను, పరిపక్వమైనదిగనున్నదో, 
వారే సత త్త్వమెన (బహ్మమును బొందినవారు. శబవాదులె న యితరులు 

అవా 9) © ఎ 

పొందినవారు కారు. ఇట్లని తెలుపుచూ కేవలము శాస్త్రళద్ద [పాండిత్యము 

చేత వృ త్తిహీనముగచేయు (బహ్మాశబారవాదులను గురించి: 
వామ OG 

శో కుశలా (బహ్మావా రాయాం వృ త్తిహీనాః సురాగిణః | 

తేష్యజ్ఞానతయా నూనం పునరాయా న్తి యా న్రిచ॥ 

(బహ్మమును గూర్చి మాటలాడుటయందు సమర్థులుగను పట్టుదల గల 

వారుగను నుండీ సత్పదార్థస్వరూప వృత్తి రహితముగ నెవరుందురో అట్టి 

వారు అజ్ఞానులుగా పుట్టుచు చచ్చుచు నుందురేగాని మోక్షము నొందరని 

తెలుపు చున్నారు. 

కో కార్యేహి కారణం ప శ్యేత్ పశ్చాత్కార్యం విసర్హయేత్,। 

కారణత్వం తతో గచ్చె దవశిషం భవే న్మునిః ॥ 
రు 

శో అద్భ శరం భావరూపంచ సర్వమేవ చిదాత్మకం | 

సావధానతయా నిత్యం స్వాత్మానం భావయే ద్చ్బుధః ॥ 

ల్లో దృశ్యం హ్యదృశ్యతాం నీత్వా (బ్రహ్మాకారేణ చి_న్హయేత్ । 

విద్వాన్ నిత్యసుఖభీ తిషైత్ ధియా చిద్రస పూర్ణయా॥ 

జిజ్ఞామువు తన ఆత్మ విచారమందు మొదట కార్యమగు యీ (ప్రపంచమందు 
కారణమును జూడవలయును, పిమ్మట కార్యమైన యీ దృశ్యమును త్యబింప 
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వలయును. కార్యమైన యీ దృశ్యమును త్యజించుటవలన కారణత్వము 

తనంతట తానే పోగా శేషించు అధిజ్ఞానము మునిశీలుడు తానగు చున్నాడు. 

అదృశ్యమును అనగా పరోక్షమును భావరూపమైన (ప్రత్యక్షమును సమస్త 

మును చిత్స ఏరూసమే కాన విద్వాంసుడు సావధానముగా నిరంతరము తన 

యొక్క స్వస్వరూపమైన ఆత్మన భావింప తగినది. ఇంకను దృశ్యత్వమును 

అదృశ్యముచసి (బహ్మాకారముగ అనగా (తివిధపరిచ్చెద రహితమైన అఖండపరి 

పూర్ణ చె తన్యాకారముగా చింతింప వలయును. అనగా అనుసంధానము చేయు 

చుండ వలయును. ఇందువలన ముముకుపు కాలక్రమమున తన అభ్యాన 

పాటవమును బట్టి జ్ఞానరసపూర్ణమై న బుద్దితో నిత్యసుఖము బగయగలడు. 

ఇటి (బహ్మాచింతనము (బహ్మభావన యనునవి మనస్సువల నే సాధ్య 
(ప) య? 

మగును గాని అన్యధాగాకావు. వా_స్తవముగ యూ మనస్పన్నది కల్పితమైననూ 

జీవుని మోక్ష (పా_ప్రికి యిదియే పరమసాధనము. ఎట్ట న మలిన పా(తలను 

మలినమైన మట్టినే యుపయోగించి తరువాత మట్టిని కడిగివేసి పాత్రల నెట్లు 

శు[భపరచుకొని యుసయోగించు కొనుచున్నామో అమే సంస్క 
రగా 

రింప బడిన యీ కల్పితమయిన మనస్సుయే జీవునకు 'మోక్షవ్రాప్తిని కలుగ 

జేసి తాను అధిష్ఞానమందు లయమై పోవును. కావున ముముకువు సర్వదా తన 

మనస్సును ,గురుశాస్త్ర బోధచే సంస్కరించుకొని సర్వదా [బహ్మాభ్యాసము 

చేయుచుండ వలయును. ఇదియే మోక్షమునకు సాక్షొన్మార్గము. మోజ్షెర్టియైన 

వానికి యెన్ని నోములు, (వ్రతములు, యాతలు, జపములు చేసినను యీ 

ఆత్మవిచారము, అనుసంధానాదులతో సరికావు. ఇట్టి నిత్యాభ్యాసాదులే 

ముముక్షువునకు కాల(క్రమమున జీవుడు మరచిన తన సచ్చిదానంద లక్షణ 

(ప్రాప్తిని కలుగజేయును అనగా జీవుడు తన సత్య స్వరూపమును తెలుసు 

కొనును. 

ఇట సచ్చిదానంద స్వరూపమగు తన పరిపూ ర్థత్వమును తన మెడ 

లోని హారమును, మరచినట్టు జీవుడు మరచి అనాది కాలమునుంచి పరిచ్చిన్న 
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రూపోపాధులతో తిరుగుచూ సంసార దుఃఖమును పొందుచున్నాడు. మోక్ష 

మనగా జీవుడు అనాదిగా మరచిన తన సత్య పరిపూర్ణ స్వరూపమును. తాను 
అని తెలుసుకొని స్వానుభవము పొందుకే. ఇట్లు తెలుసుకొనుటకు కర్మ, 

జ్ఞాన, భక్తి, మార్గములు మూడు గలవు. ఈ మార్గ్షసాధనములను గురించి 

_శుతి, స్మృతి, పురాణముల వల్లనూ, పూర్వాచార్యుల బోధల వల్లనూ గురు 

ముఖతః తెలుసుకొని జీవుడు తన' మోక్షపా ప్పిని అనగా _స్వస్వరూపాను 

భవమును అభ్యాసపాటవముచే పొందవచ్చును. ఇట్టి స్వస్వరూప పరిపూర్ణ 

జ్ఞానముచే “ఆనందం (బహ్మణో విద్వాన్ = నభిభతి కుతళ్చన” (బ్రహ్మా 

నందమును తెలుసుకొనినవాడు దేనినుంచిని భయపడడు. అనగా భయకారణ 

మైన తన అనాది అవిద్య నశించినది గనుక భయమును పొందడని |శుతి 

వచనము తెల్చుచున్నది. ఇంకను (శ్రుతి యిట్టి మహనీయుని గురించి “అభ 

యం (ప్రతిష్ణాం విందతే” అని కూడ తెల్చుచున్నది. ఇదియే జీవనకు మోక్ష 

వివేకము. ఇదియే ముముకువునకు తన సతతాభ్యాస భావనాదార్ద్యములను 

బట్టి “భావనాదార్హ్యాత్సిద్దిః*" అను స్యూత్రవచనము ననుసరించి మోక్ష సిద్ది 

కలుగును అనగా తత్స ్వరూపుడగును. 

అద్రైతగ హణ మహిమ 

ఎంతటి మహనీయులకై నను “నా భుక్తం కీయతేకర్మ” “(ప్రారబ్ద 

మనుభో _క్రవ్యం” ఇత్యాది వచనములచే (పారబ్దము ననుభవించుటయు, 

కర్మను చెయుటయు తప్పదు. “'నహికళ్చిత్ క్షణమపిజాతు తిష్ట 

త్యకర్యక్ళృత్' అని గీతావచనము చెప్పుచున్నది. ఐనను దినినంతటిని 

పోగొట్టు కొనుటకు ఒక్కకే యుపాయమున్నది. అది యేదన 

ఆద్వ్వైత త _క్వజ్ఞానము.  ఇదితప్ప వేరేశరణ్యములేదు. అద్వైత 
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త_త్త్వజ్ఞాన మనగా లోగడ ఉదాహరించిన (కుతి స్మృతి (పామాణ్యములను 

(గ్రహించి ఈ స్వశరీర సర్వదృశ్యము కల్పితము గాని, వాస్తవము కాద 
నిస్ని, అనిత్య మనిన్నీ, నిశ్చయ (ప్రీతిపూర్వకముగ తెలుసుకొన్న యడల 
ఉన్న సత్యవస్తువు ఆ(బహ్మ ఒక్కటియే, అదియే నేను, వా స్తవ పదార్ధ 
మొక్క-టియేగాని రెండవది లేదు, అని తెలుసుకొని తత్స్వరూపమే అప్పుడు 
ఉండునది తను ఒక్కడే గనుక తానే యీ సర్వదృశ్యాధిష్టానము. ఈ దృశ్య 
మంతయు కల్పితమను నిశ్వయమును పొందును. ఇట్ట మహోనుభావునకు 
భయదుఃఖాదులు తొలగిపోవును. ఎందుచేతననగా- రెండవ వస్తువు యున్నది 
యని మనము అనుకొను నప్పుడే గదా భయము కలుగుచున్నది, అట్టి 

రెండవ సత్య వస్తువు లేదను నిశ్నయ జ్ఞానముచేత భయము నశించును. 
రెండవ 'వస్తువు ఉన్నప్పుడే భయకారణ మగుచున్నది. దీనినే “ద్వితీ 
యాదెక భయంభవతి అని (శుతి చెప్పుచున్నది. ద్వితీయ పదార్థ్హస్ఫు రణము 
అనగా నేను వేరు, ఈ సర్వదృశ్యమువేరు అనునదియే. ఇదియే అజ్ఞానము. 
ఇట్టె యజ్ఞానమును నిర్మూలించుకొని వాసనారహిత జగ న్మిధ్యాత్వ నిశ్చయ 

జ్ఞానము చేత (ప్రారబ్దానుగత సర్వకర్మలను చేయుచుండిననూ అవి దగ్గబీజ 
న్యాయమున పునర్జన్మ హేతువులు కావు. దీనినే “జ్ఞానాగ్ని స్పర్వకర్మాణి 

భస్మసాత్కురు తేర్దన” అని (శ్రీ శ్ర) కృష్ట భగవానులు _ చెప్పుచున్నారు. ఇట్టి 
ముముక్షువునకు క్రానముచే సర్వ కర్మఫలములు నశించగా స్వస్వరూపమును 

పొంది తాను నిష్కాముడై శేషించును. ఇదియే ఆనందము. ఈ యానందమే 
(బహ్మ స్వరూపము. ఇట్టియా నందము తారతమ్యములతో నై నను పొందుటకు 
కామరహితుడై న (శ్రోత్రియుడై యుండవలయునని (కుతి చెప్పుచున్నది. 
అనగా (శ్రోత్రియుడై సర్వకామములను విడచిపెట్టిన జిజ్ఞాసువు ఈ 
యానందమును తప్పక పొందును. ఇట్టియా నందము (బ్రహ్మ స్వరూపము 

గనుక ఆయనను తెలుసుకొని ఎంతయెంత సమీపమునకు వెళ్ళుచున్న 

అంతంత ఆనందమును పొందుచూ చివరకు ఆయానంద స్వరూపుడే యగును. 
ఇచట సమీపమునకు వెళ్ళుట యనగా తెలుసుకొనుట యని(గహించవలెను, 
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ఎందుచెతననగా ఆపరమాత్మ సడామనలోనే యున్నాడు. గాని మనము 

మాయావివశులమై ఆయన సత్యన్వరూపమును (గ్రహింప లేకున్నాము. 
అట్లు పరిపూర్ణ (గహణము గలిగిన “ బహ్మావి (దృహ్మైవ భవతి” 

అని (కుతి తెలుపుచున్నది. ఐనను ఈ పరిపూ ర్థ జ్ఞానానందములు అకామ 

హతుడై న (గశ్రో(త్రియ ముముక్షువునకే కలుగునని “*(శో(తియస్య చాకా 

మహాతస్య” అను (శుతివాక్యము చెప్పుచున్నది. [(ళో_తియుడనగా (వతి 

(పామాణ్యమును (గహించిన సదా చారపరుడు.-సుకృతకర్మ పరిపాకముచే కొంత 

వరకు (శ్రో(|తియుడగుచున్నను అకామహతుడగుటకు విచారము విశేష 

(ప్రయత్నము అవసరముగా నున్నది. ఇట్టి విచారమనగా స్వశరీర, సర్వ 

జగన్మిథ్యాత్వ నిరూఢి, నిశ్చయము. ఇందులో స్వశరీరము తాను అనగా 

“అవాం” జగత్తు అనగా “ఇదం” మనకు కలుగుచున్న అధ్యాస యంతయు 

అహం అనగా నోశు మమేదం అనగా నాది అనియే కలుగు చున్నది. దీనినే 

శంకర భగవత్పాదులు :____ 

“సత్యానృశే మిధునీకృత్య అహమిదం మమేదమితి నై సళ్లికోఒయం 

లోకవ్యవహారః” అని భాష్యములో తెలుపుచున్నారు. ఇందు పండిత వామరులు 

(పతి వారున్నూ “జాతస్య మరణ౦(ధునం” అని తెలుసుకొని తనకు ముందు 

రాబోవు మరణమును నిశ్చయించుకొని మమేదం “నాది” అని అనుకొని 

తను సంపాదించిన దంతయు తన మరణానంతరము తను" ఎట్లు చేసిన 

తనకు సుఖమా దానిని ఊహించి “వీలునామా” ప్మతములను (వాసి పెట్ట 

మరణించు చున్నాడు. గనుక నాది అనున దంతయు తన ముందుసుఖము 

నూహించికోరుచు తగిన ఏర్పాటులను చేసుకొని మరణించు చున్నాడు. 

ఐనను బాగుగా విచారించిన నోను అనునది యున్నగాని నాది అనుట సంభ 

వింపదు. సుభవించుటకు వీలులేదు. ఇట్ట ముఖ్యమైన “అహం” నోను అనగా 

లశ అనుదాని స్వసుఖమును అజ్ఞుడై విచారింపక తను గాక తనది అను 

కొను దాని విషయమై సమస్త ఏర్పాటులను (ప్రయత్నములను చేసి మరణించు 

చున్నాడు. గాని వాస్తవముగ తనది అనుకొను దానికన్న తాను ఎకువ 
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(పధానుడు అని _గహింపక తన మరణానంతరము ఆతన సుఖమెట్టిది ? 

ఎట్టుండవలెను ? అను యోచనయున్న (ప్రయత్నమును లేక మరణించు 

చున్నాడు. గాని (తతి యా మరణము (భాంతియను (ప్రమాదముచే సంభవించు 

చున్నది గాని వాస్తవముగా లేదు అని చెప్పుచున్నది. “(ప్రమాదం 

వై మృత్యుమహం(బవీమి” అను వాక్య మసత్యమగుటకు వీలులేదు. ఎందు 

కనగా, 

శో పొషాణ ప్రవనంవాపి సి ధ్యత్కాల విపర్యయే | 

నక్వచి చ్చుంతివాక్యానా మ(పామాణ్యంతు విద్యతే || 

అని శంకరభగవత్పాదులు తెలుపుచున్నారు. గాన (కుతి వాక్యతుల్య మెన 

యీ వాక్యమునకు గూడ అ(పామాణ్యశంకయుండదు. గాన విద్వాం 

సుడు విచారణజేసి తెలిసికొని అనుభవమును పొంది. ఈయమృతత్య 

లాభమును సంపాదించవలసి యున్నది గనుక, ఈ మరణ మనగా నెట్టిది ? 

అని విచారించి తదుపరి దాని నివృ త్తి నాలోచింతము, ఇట్టి మరణమును 

_ తప్పించుకొన నిశ్చయించువారి కుపాయము తిరిగి జన్మమును పొందకుండు 

చేగాని వేరుకాదు. ఎంతటి పజ్ఞావంతుడయిన మహానుభావునకయినను జన్మిం 

చినవానికి మరణము తప్పుట లేదని “*జాతస్యమరణం[ధువమ్” అను విద్య 

దనుభవము చెప్పుచున్నది. కనుక విద్వాంసుడు ఈ మరణ(పవాహామును 

తప్పించుకొనుటకు అమృతత్వమును సంపాదించవలెను, అది (బహ్మజ్ఞానము 

లేనిదే కలుగదని “బహ్మవిదృ్ర) హా వభవతి” అని (కుతిీవాక్యము చెప్పు 

చున్నది. ఆ (బహ్మ యెట్టవాడు-- ఆ (బహ్మకు మనకు గల సంబంధ మెట్టిది: 

అని తెలిసికొనినగదా యీ జ్ఞానమును పొందుట నంభవించును! ఇట్ట బహ్మను 

66 99 ఒం వ్ న ౮ ఆ oo ~? 
సత్యంజ్ఞానమనన్తం (అసద్వాఇదమ(గఆసిత్ తత్సత్యంసఆత్మాత త్వ 

మసి” అని చెప్పుచూ పూర్ణ మదఃపూర్ణ మిదం పూర్ణాత్సూ రము దచ్యా తే; 

26 
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గీ ర్ల స్యపూర్ణ మాదాయపూర్ణ మేవావశిష్యతే” అనగా సత్యజ్ఞానానంత స్వరూ 

పమెన యో (బహ్మాపూర్ణ ము. ఈ (పపంచారంభమున అనగా సృష్టికిపూర్వ 

మున అది ఒక్క-టియే యుండెను. అదియే సత్యము. అదియే అత్మ-- 

అదియేనీవు-. ఈ (పపంచద్భ శ్యము పూర్ణము, ఇది పూర్ణ మగు (బహ్మాలో 

నుండియే వచ్చినది. ఈ పూర్ణ ములోనుంచే పూర్ణ త్వమును (గహించవల 

యును. చివరకు పూర్ణ పదార్డమే మిగులును అని చెప్పుచున్నది. గాన మన 

మందరము ఈ |ప్రపంచాంత ఃవాతులము గనుక, మనలో (పతియొక్క జీవు 

డున్ను, ఈ పూర్ణ వస్తువునుండివచ్చి తిరిగి పూర్ణ త్వమును పొందు కు పర్యవ 

నొానము-- మోక్షమని ఈపె (శుతివాక్యములవల స్పష్టమగుచున్నది. ఐనను 
యు (౧౧ యు 

ఈ అనాది అవిద్యా మాయా (ప్రభావములచే జీవుడు తన సత్యపరిపూ ర్ష స్వరూ 

పమునుమరచి పరిచ్చిన్నత్వదుఃఖిత్వముల[ం (గ్రహించి యీ జననమరణ 

(పవాహమును అనుభవించుచున్నాడు. దీనినే జీవుడు [ప్రమాదమును పొందిన 

వాడై మరణమును బొందుచున్నాడనని _పెనుదహరించిన ప్రమాదంవై ' అను 

వాక్యము నిరూపించుచున్నది. గాన ఈ జనన మరణరాహిత్యమును పొందు 

టకు తాను పరిపూర్ణుడు అను తన _సత్యస్వరూసమును పొందుట 

యావశ్యకము. ఐననుపై న తెల్చినటుల అజ్ఞానావృతు డై (పతిమానవుడు తను 

గాని పదార్థమును తనది అని (హించి ఏర్పాటులు చేసికొని మరణించు 

చున్నాడు. తిరిగి తిరిగి యూ జననమరణ (పవాహమున మునుగుచు సంసార 

దుఃఖముల పాలగుచున్నాడు. ఇట్టి అవా_స్తవమైన తను గాని తొనది అనుదానిని 

విడచి అనగా దానియందు నిరభిమానుడై సక తారాహిత్యముగ వదలి వాస్తవ 

మగు తన సుఖస్వరూప విషయమై (శుతియుక్య్యనుభవములతో ఈ శరీర 

(తయము తానుగానని జ్ఞానముచే తెలుసుకొని త్యజించి తనవా స్తవ స్వరూప 

మెన పరిపూ ర్రత్వమును (గహించి యనుభవమును వొండినయెడల పునరన్మ 
ర్లు వం! క 

రహితుడె అమృతత్వసిద్షిని పొందును. ఇందు సంశయములేదు. 
షా ధి 
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'“శొతవ్యోమ న్తవ్యో నిదిధ్యాసితవ్యః” అని (శుతిజిజ్ఞాసువుకు (శ్రవ 
ణమైన తరువాత మననాదులగు విధించుచున్నది మనన మన్నను అనుసంధాన 
మన్నను ఈషద్భెదమున్నను దాదాపు ఒక్కటిగనే (గ్రహింపవచ్చును. ఇవి 
కలుగజేయు గుణలాభములు సమానముగా నుండును. “మననములేని విద్య 
మరణము" అనిలోకోకి యున్నది. ఏ విద్యకై నను దీని యావశ్యకత కనబడు 
చున్నది. జిజ్ఞాసను వై నముక్షువునకు ఈ యనుసంధానము విధియై [ప్రాణపు పట్టుగా 
నున్నది. ఈ యనుసంధానమనునది (బహ్మవిద్యాభ్యాసకునకు రసాయనము 
వంటిది. (శ్రద్దతో నాచరించిన నిది సాధకునకు సంజీవిలాగున నుపకరించును. 
మోక్షసిద్ధికి ఇదియొక ముఖ్యసాధసము. విద్వాంసులు [శవణముజేసి యీ 
విద్యను (గహించినను మననానుసంధానములు లేక _పెకిపోవుటకు సాధ్యము 
కాదు. ఈ (బహ్మవిద్యానుసంధానమునకు పునరు క్రి దోషములేదు. చేయవల 
సినదియేమన, (_శవణాదులచే (గ్రహించి అనుకున్న విషయమే సహ్మస్తశః ఫల 
సర్యంతము వృత్తివ్యాపితో పునః పునః అనుకొనుపే. ముముక్తువునకు 
(పయత్నసారాం శమేమనగా- స్వశరీరసర్వద్భ శ్యపరిత్యాగము, జ్ఞాససాధ్య మే 
గాని తదితరమువల్ల గాదని యిదివరకే విపులముగా నిరూపించియున్నాము. 
ఇట్టిత్యాగము దృ శ్యసక్షతాభిమాన రాహిత్యమును సంపాదించుకొనుట మూల 
ముగ చి త్తవికేపావరణాదులను తగ్గించుచున్నది. అనగా చి త్రమునకు 
దృశ్యాభిమానరాహిత్యముకాగానే చిత వికేపాదులుగూడ నుపశమించును. 
ఇటుల చిత్త స్టైర్యమును చిత్తైకా్యాగతను సంపాదించుకొని తనయొక్క సత్య 

స్వరూపమును బాగుగా తెలిసికొని దాని దా ర్యముకుగాను నిత్యానుసంధా 

నము జేయుచుండవలయును. _ ఇట్టిఅనుసంధాన (ప్రక్రియను శబ్దానుసరణిగ 
ఇందు లోగడ వివరణ జేసియుంటిమి. ఇదిగాక ఇట్టి అనుసంధానములు లోక 

రూపముగాను గద్యరూపముగాను పెక్కు. (ప్రసిద్ద వేదాన్త ప్రకరణ [గ్రంథము 

లందు పూర్వాచార్యులచే గంభీర వాక్కులతో తెలుపబడి యున్నవి, అట్టివి 
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సిద్దాన్స దార్హ్యము కలిగిన పండితవర్యులకే సుసాధ్యముగా నుండును గాని 
సామాన్యులకు గావను తలంపుతోను సామాన్యముగ శా స్ర్రపాండిత్యములేని 

వారలకు సామాన్య శబ్దార్థములు సద్వస్తువృ త్తి కలుగుటకు సులభ సాధ్య 

ముగా నుండునని అభిలషించుచు ఈ యనుసస్హాన నిరూపణమును తిరిగి 

విపులముగ సర్వసామాన్య భాషలో వృత్తి గోచరమగునట్లు (వాయుచున్నాడను. 

“అహం” నేను ఈ స్తూల దేహముగాని, ఇంద్రియములుగాని, 

సూక్ష్మ శరీరమైన అన్తఃకరణముగాని, అన్తఃకరణ పరిణామములైన 

మనోబుద్ది చి తాహంకారములుగాని కాను ఈ యం_న్తఃకరణ (ప్రతిబింబ 

చై తన్యము అనగా_ఆభాసుడు నేను కొను. ఈ పంచభూతములుగాని. పంచ 

భూత వికారమైన యీ (పపంచముగాని, (ద్రష్టా అనగా (గహించు వాడను 

గాని కాను. ఇవి యన్నియు కల్పితములు, ఆభాసములు, అవా _స్తవములు, 

అనగా ఇవి యన్నియు కొన్ని యవస్థలయందు కొంతకాలము మా(తముండి 

నశించును. చూడబడు (పతిపదార్థము నశించునదేగద : అనగా మిథ్యాత్వమును 

పొందుచున్నది. నేను మాతము సర్వకాల సర్వావస్థల యందును అను 

స్యూతముగ (ప్రకాశించుచున్న వాడను. ఇట్టినాస్వరూపము సత్యమైనది. నౌణు 

అను ఈ అహం స్పురణకు నాశము కనబడుట లేదు. 

లో ఆహంసర్వమిదం విశ్వం పరమాత్మాహమచ్యుత: | 

అహంకారాభిధాయాసా కల్ప్యతే (కల్పితా) నతు వా స్తవీ [1 

అనగా--ఈ సర్వ (ప్రపంచము, నాశరహితమైన పరమాత్మయును నేనేయై 
యున్నాను. అహం అను వ్యవహారము కల్పితముగాని, వా_స్తవముగాదు 

అని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. ఇట్టితరి పాణిపాదాదిమా(తుడ 

నెన నేను ఈ సర్వ[ పపంచ మెటుకాగలను * “అహాం్” అనగా ర దా 

నాకు నాఠము ఇదని చెప్పుచున్నది. కాని మనము మరణమును స్వయముగా 

చూచుచు అనుభవించు చున్నాము. ఈ నేను “అహం” పరమాత్మయగు 

"చెట్టు ఇ ఈ విచారణ వలన సూల సూక్ముకారణ శరీరములు నోను అను 
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అహం, నోను కాదని నిశ్చయమగు చున్నది. ఈ యనుసంధాన కాలమున 

నోశు అహంకారాదులు కాదు. అని ఊరక వాచా అనుకొనుటకం కు పూర్వము 

సయు క్రికముగ ఈ దేహాద్యహంకారములు మిథ్యయని మనము చేసిన 

నిరూపణలను జ్ఞ ప్రికి తెచ్చుకొని జడపదార్థములు నేను కాదను నిశ్చాయమును 

సయుక్తికముగ పొందవలయును. కాన ఈ నోగు అను అహం ఎట్టిదై 
యుండవలయును ? అని తన వాస్తవ స్వరూపమును వృత్తిచే అనగా 

మనస్సుచెత గుర్తించుటయున్నూూ, అట్లు గుర్తించిన సద్వ_న్హ్వనుభవ 

దార్హ్యము కొరకు ఈ (క్రింది విధమున అనుసంధానము జేయుటయును 

ఆవళ్యకము. ఇట్టుకాక కేవల శ బ్లోచ్చారణ మా(తముగ జేసిన యడల ఫల 

మలము. కనుక ఈ యనుసంధాన శబ్దముల నుచ్చరించునపుడు ఆ శబ్దముల 

యొక్క అర్థమును పూర్తిగా వృత్తి గోచరము జేసికొని అనుసంధానము 

జేయుట (_శెష్టము. 

ఈ త _త్త్వజ్ఞానానుసంధాన (వాశస్యృమును గురించి వసిష్టభగవాను 

లిట్లు చెప్పుచున్నారు. మోక్ష సంపాదనకు సాంఖ్యయోగ మార్గములు రండును 

(పధానముగా చెప్పబడినవి. ఇందు త_త్త్వజ్ఞానమును సంపాదించి అనుసంధా 

నాదులచే సిద్దిని బడయువారు సాంఖ్యులు. 

అష్టాంగ యోగముచేత చిత్తశాంతిని పొంది మోక్షమును సంపాదించు 

వారు యోగులు. ఇట్టి యోగులు మోక్షసిద్దిని జ్ఞానము చేతనే పొందుచున్నారు. 

కాని తదితరము చేతకాదు. ఇట్టి 'మోక్షసాధనములలో వసిష్టులవారు త త్ర్వాను 

సంధానమునకు (ప్రాధాన్యమిచ్చియున్నారని యీ కింది శోకములవల్ల 

దోధపడగలదు._ 

శో ఎకత _త్త్వ్వఘనాభ్యాసః (పాణానాంవిలయస్తథా | 

మనోవినిగహశేతి 'మోక్షశబారసం గహ: ॥ 
దిథి 

ఒక్క ఆత్మత_త్త్వమునే నిరంతరముగ అనుసంధానము జేయుట, (ప్రాణాది 
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వాయు నిరోధము, మనోన్మిగహము, ఈ మూడే మోక్షశబ్లారములు. అనగా 
మోక్షసాధనములే మోక్షముగ __ (వాధాన్యముకొరకు __ చెప్పబడుచున్నవి. 

శో ఏకార్లాభ్యసన (పాణరోధ చిత పరికయాః | 
Tc GG అలాని 

ఏకస్మిన్నేవ సంసిదే సంసిద్య్య ని పరస్పరమ్ ॥ 
రాం ల్ ® అమామ 

అనగా- త క్త్వానుసంధాన_ (ప్రాణని గహ- మనోనిగహములలో నొకటి 

సిద్ధించిన అన్నియు సిద్దించిన పై. కాన ఈత త్వానుసంధానము మోక్ష (పొ పీకి 

ముఖ్యసాధనమని గహీంచవలయును. 

__ అనుసనాన క్రమము _ 
ధి 

అవాం : అహం అను నోనులో తనుకాని జడపదార్గ సముదాయమును నిశ్చ 

యించుకొని జ్ఞానపూర్వకముగా త్యజించి ఇప్పుడు తన స్వస్వరూప 

మును ఈ విధముగ అనుసంధించవలసియున్న ది. 

అవాంనాజీ ; అహం నేను అనగా నా స్వరూపము సాక్షిమా్శాాతము-. ఈ 

సుఖదుఃఖక _ర్హృత్యములు నాకులేవు _ సాక్షియైనవాడు వ్యవహారము 

లతో సంబంధపడియుండుటకు వీలులేదు __ కేవలము (పేకకుడుగా నే 

ఉండవలయును __ నేను అట్టివాడను -- సాకి-నాకు (భాంతిగా కలుగు 

చున్న ఈ సుఖదుఃభానుభవములు క_ర్హృత్వ్యభో _కృృత్వములు ఫలానుభ 

వములు ఈ యంతఃకరణ ధర్మములుగాని, సత్యస్వరూపుడనై న 

నావికావు నాకు క ర్భృత్వాదులులేవు _ నేను నిష్కిఏయుడను--నిరవ 

యవుడను_._ 

అవాంటాటన్ధః నెను కూటము (అనగా దాగలి) నంటివాడను. ఎన్ని వికార 

ములు వచ్చినను దాగలి సమానరూపమైన నామీద ఆరోపింపబడు 

వస్తువులకేగాని, ౩ నాకేవికారము కలుగదు, కలుగుటకు వీలులేదు 

నేను పరిణామ రహితుడను--ఎన్ని పరిణామములు కలిగినను దాగ 
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లిమిద చేయబడువస్తు సముదాయమునకేగాని దాగలి యెంతమ్మాత 

మును మారదు గదా! ఇది అందరకున్ను తెలసినవిషయమే. కనుక 

నెను కూటమువంటి నిర్వికారుడను. 

అవాం[వత్యొగాత్ళా:- నేను సర్వశరీరములందును ఆంతరుడనై _ ఉపాధి 

సంబంధము ఎంతమాత్రము లేనివాడనై _సర్వోపాధులను (ప్రకాశింప 

చేయుచు సర్వాస్మర్శహిర్య్యాపకుడై న పరమాత్మనే __ ఆపరమాత్మ 

యున్ను ఈ (ప్రత్యగాత్మ్యయున్ను అయిన నేను అఖండ అద్వితీయ 

డను--ఆ పరమాత్మయే నేను. నేనే ఆ పరమాత్మగాని భిన్నమనునది 

ఎంతమా(త్రములేదు. ఈ విషయమునే *యదాహ్యేవై ష ఏతస్మిన్ను 

దరమస్శరం కురుతే, అథ తస్య భయం భవతి” అను (శ్రుతి భేదదృష్టి 

యెంతమా(తము కూడదని చెప్పుచున్నది. కాన భేద మనునది 

ఇంచుకయైనను లేదు-_ప్రత్యగాత్మ-- నేను--ఆ పరమాత్మ ఒక్క-టియే. 

దీనినే జీవబహ్మైక్యానుసంధానమని గూడ శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. 

నేనైన ఈ (_ప్రత్యగాత్మయున్ను, సర్వాత్మకుడై న ఆ పరమాత్మయున్ను 

ఒక్కటియేయని వృ త్తిచే గహించి అనుసంధానము జేయవలెను. 

౪వేో౬వొం ఇట్టి (ప్రత్యగాత్మ స్వరూపుశనై న నేను *మంగళానాంచమంగ 

భమ్” అని మంగళములలో చుంగళ మైనవాడను--సర్వొత్క్బృష్షుడను- 

నాకంటె మంగళకరమైన ఇతరవస్తు వేదియున్నులేదు--అనుని శ్నయ 

ముతో అనుసంధానమును చేయవలెను 

కాన్తోఒవాం : ఇట్టి ప్రత్యగాత్మ _స్వరూపుడనై న నేను ద్వైతరహితుడను. 

అనగా శాంతుడను-శాంత మనగా దె పతే ప్రతీతిరాహిత్యము- ఈ కల్పిత 
యా గా 

మెన నామరూ పములలో చెత ప్రకీతికలుగుచున్న ది-ఇదియె (పపం 

చము--అధ్య _స్తము--క ల్పితము--ఇట్టి కల్పితనామరూప స్వరూపమును 

త్యజించగా శేషించునది అఖండ శుద్ద పరిపూర్ణ తన్యము, ఇదియే 
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నా స్వస్వరూపము_అద్వితీయ అఖండ సంవిత్వ్వరూపము-_ఇదియేనేను 
_అని అనుసంధానము చేసిన శాంత (పవృతు డగును. 

అననా ౬వా9 ౫ నేను అనంత స్వరూపుడను-. అనగా దేశ, కాల, వస్తు,పరి 

చ్చేదరహితుడను--ఇట్టి దేశకాల వస్తుపరిచ్చేదరహితత్వ మే అఖండత్వ 
మని తెలిసికొనవలయును-అఖండమనిననూ, అనంతమనిననూ ఒక 
టియె-. తను ఇట్టి పరిచ్చేదరహితమైన అద్వితీయ అఖండవస్తువని 
వృత్తిచే (గహించవలయును--ఇదియే అఖం డాకారవృ త్రియనబడును-- 

ఇదియే అసరిచ్చిన్నవస్తువు. 

నంవిత్స్యండూపోఒవాం * సంవిత్ అన్నను జ్ఞానమన్నను ఒక్కటియే -- నేను 

ఈ సర్వదృుశ్య మునకు అధిష్టానముగా నుండి సర్వదృశ్యరహితముగ 

(దిహ్మాండంబును నిండియున్న మహాచిత్తునై యున్నాను--ఇదియే నా 

స్వరూపము--ఈ నా మహాచిత్స్యరూపము మహాసంవిత్ సృటిక మహో 

శిలవలె స్వ(ప్రకాశమైయున్నది--ఇదియే నేను నాయందే యీ సర్వ 

దృశ్యము రజ్జుసర్పవత్ (థాంతికల్పితముగా నున్నది--కాని నాకున్నూ 

ఈ సర్వదృశ్యమునకున్నూ ఎట్టి సంబంధమున్నూలేదు - ఈ భూత 
పంచక, ఆధ్యాత్మిక, ఆధిభౌతికము లన్నియు చిదాకాశస్వరూపుడ 
నె న నాయందే (భ్రాంతి కల్పితములె చూడబడుచున్నవి - జ్ఞానమే 
వ ౬ దో 

నా స్వరూపముగాన నేను తెలియబడువాడను గాను ఐనను, 

శ్లో అదృళ్యోదృశ్యతేరాహు రృహ్యతే సయథేన్లునా | 

తథానుభవమా,తాత్మా దృ శ్యేనాత్మావలోక్యతే ॥ 

అనగా చూడశక్యము గాని వాడైన రాహువు తాను [గహించిన 

చంద్రునికో గూడి యెట్లు కనబడు చున్నాడో, అట్లు అనుభవ 

మ్మాతుండగు నాత్మ, చదేహాద్యుపాధులతో గూడి కనబడు చున్నాడు 

గాని, నిరుపాధికముగ కనబడడు. ఐనను అందరిచే వీడు అనుభవింస 
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బడుచున్నాడు. అటువంటి కేవల జ్ఞానస్వరూపుడను నేను - జ్ఞానమె 

నాస్వరూపము _- నాలో యున్నది జ్ఞానము నను సంచరించునది జాన 

ములోనే - దృశ్యరహిత జ్ఞానము నా స్వరూపమై యున్నది - నా 

స్వరూపము సంవిత్స్వరూప అఖండ స్ఫటిక మహాశిలవంటిదని 

చెప్పియే యున్నాము. కనుకనే నేను అన న్త _ అద్వితీయ - అఖండ- 

శాంత శివస్వరూపముతో సదా (ప్రకాశించుచున్నాను. 

అవ్యుయోఒవాం ; నేను నాశరహితుడను - వ్యయరహితుడను-అనగా అన _్హ 
జీవలును (ఎంతమంది యైనను నన్ను వాడుకున్న యడల (అనగా 

అనుభవము పొందినను) నేను తరుగు వాడను కాను. 

బిత్ర) ౧దాపోఒవాం : నేను చిత్స్వరూపుడను - అనగా దృశ్య సంబంధ 
రహిత మైన చిత్స ఇరూపుడను._ఎం దుచెత ననగా _దృ శ్య సంబంధసహి 

తమైన చి త్తే ప్రపంచ రూపమున భాసించు చున్నది-అనగా జగదధిష్ఞా 
నముచిత్తు దీనియందు అధ్య _స్తము జగత్తు _ దృశ్యరహిత మైన చిత్తు 

నేనే _ అఆ (బహ్మము నేనే అని తెలిసికొని _ ఇంకను, 

శో॥ _చిదాత్మాఒస్మి నిరంళోఒస్మ్కి పారావార వివర్ణితః | 

రూపంస్కర నిజంస్బారం మాస్మృత్యా సంమ్మితోభవ || 

నేను ఆద్య న్తరహితుడను __ నిరవయవుండను _ చిదాత్మనేయగుదునని 

సీవు నిజరూపమును తలంప్పము. నీ నిజరూపమును మరచి పరి 

చ్చిన్నుడవు కాకుము. అని పై శ్లోకము చెప్పుచున్నది. కాన నేనట్టి 
శ 

చిద్దూపుడనని వృ్తిచే (గ్రహించి అనుసంధానమును చేయ 

వలయును. | 

అవా. శర్మారధిష్టా శ8 నేనే ఈ సర్వ దృశ్యమునకు అధిక్టానము - అనగా, 

ఈ సర్వదృశ్యము కేవల జ్ఞాన స్వరూపుడ నైన నాయందు అధ్య 



అనా వ్యా 

జనో 
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స్తమై రజ్జు సర్పవత్ భాసించు చున్నది _ కాని వాస్తవముగా లేదు-- 

అనుజానముతో స్వశరీరసహిత జగన్మిధ్యాత్వమును (_గహించి తన 
షః 

వా సవిక సంవిదూిప స్వ పకాశ _ అద్వితీయ -__ అఖండ లక్షణ 
— © 

ములతో అనుసంధానమును చేయనలయును. 

న్నర(వతాళః + నోను స్వ ప్రకాశుడను_ఎట్లనగా జగ త్తంతయును పర 

(ప్రకాశముచే భాసించు చున్నది. కాని స్వన తచేత భాసించుట లేదు 

ఎందుజెతననగా (బహ్మేతరము లన్నియు, అనగా ఈ (ప్రపంచ 

దేహోదు లన్నియు, జగ త్తు_కల్చ్పితముగా నున్నది--ఆ జ్ఞాన స్వరూపు 

డెన (బహ్మయ సర్వమునకు అధిషానముగా నుండి యా సర్వమును 

భాసింపజేయుచున్నాడు _ దీనినే (శ్రుతి “తస్య భాసాసర్వమిదం 

విభాతి” అని తెలుపుచున్నది _ అందుచే పరాపేక్షలేక స్వవైతన్య 

సత్తామాత్రముచే (ప్రకాశించు వాడను నేనొక్కడనే _ అహం అను 

నేనే ఇట్టి జ్ఞాన స్వరూపుడనై స్వ్యప్రకాశుడనై యున్నాను. నాకన్న 
నితర మంతయు జడము __ పర (పకాశ్యము -- అని అనుసంధాన 

మును చేయుచూ తన (ప్రకాశము పరాపేక్ష లేనిదిగను, స్వ(ప్రకాశమని 
గహాంచ వలయును. 

నశాతీయ, బిశాతీయ, న గత భోదర్హహపాత 8 = నేను ఎట్టి బచేదములును 

_ లేనివాడను అనగా నేవ అగు _బహ్మతో సమానమైన మరియొక 

భేదవస్తువు గాని లేక నాకన్న స్వల్పాధిక్యములు గల మరియొక 

భేదవస్తువు గాని, లేక నాయందుననే భిన్న భిన్నములుగా యెట్టి భేద 

ములు గాని లేక _భేదరహితుడనై యున్నాను. ఈ భేదములు 

మాయా కల్పితములని (శ్రీ శంకరభగవత్స్పాదులు, 
ళీ 

శ్లో విశ్వం పశ్యతి కార్య కారణ తయా స్వస్వామి సంబంధతః |! 

శిష్యాచార్యతయా తథైవ పితృుపు తాద్యాత్మనా భేదతః ॥ 

స్వప్నే జ్యాగతివా య ఏషపురుషో మాయా పరిభ్రామితః 

అని ఇట్లుభద దృష్టికి (భాంతియే కారణమని విసృష్టముగా తెలుపు 
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చున్నారు. గాన ఈ భేదములన్నియూ మాయా కల్పితమని |గహించ 

వలయును. నశాతీయ భేదయ అనగా ఒకేజాతికి సంబంధించిన వివిధ 

(పకారములు _- అనగా పశుజాతిలోను, వృక్షజాతిలోను, లోహజాతి 

లోను అనేక భేదములున్నట్టున్ను పశువులన్నియు ఒక్కటియైనను 

గోవుకు అశ్యమునకు లాగున వృక్షములన్నియు ఒక జాతియెనను 

మామిడి, మరి, మారెడు చెట్ల లాగునను _- లోహము లన్నియు ఓక 

జాతియైనను బంగారు, రాగి, ఇనుములకు గల శేదములాగున _ఈ 

మొదలై న వన్నియు సజాతీయ ఇదములని చెప్పబడును _ ఇట్టి 

భేదములున్ను, విశాతీయ భేదము -- జాతులు భిన్న ఛిన్నమై భేదిం 

చుట _ అనగా మనుష్య జాతి, వశుజాతి, వృక్ష జాతులకున్న భెదము 

వంటిది _ ఇట్టి భేదము లున్ను, న్న్వగతభేదము ఒకే వస్తువునందు 

గల భేదములు __ అనగా ఒక్క-డైన మనుష్యున కే శిరస్సు, కంఠము, 

హస్తములు, పాదములు మొదలగు భేదముల వలెను, ఒక్క కైన వృక్ష 

మందు కొమ్మలు, ఆకులు, హాలు, ఫలములు లాగున నుండు భబెదము 

స్వగత భేద మని యెరుగవలయును--ఇట్టి భేదములున్నూ సర్వాధిశ్ఞాన, 

స్వప్రకాశ, చైతన్య స్వరూపుడనైన నాయందు ఈపై నతెలుపబడిన 

(త్రివిధ భేదములు గాని, మరియెట్లి భేదమను వార్తగాని నా యందు 

లేదు _ సంభవించదు _ అనగా నేను అఖండ, నిర్వకార స్వరూపు 

డను--నాస్వరూపములో ఎప్పుడును ఎచటను ఎట్టిభదము కలుగుటకు 

వీలుబేదు _ నేను అఖండ, నిరవయవ, నిర్వికార స్వరూపుడను-- 

అవాంనింవయవః + నేను అవయవరహితుడను -- అనగా భేదమున్నగాని అవ 

యవములుండుటకు వీలులేదు కదా _ అట్టి భెదము ఇంచుకయైనను లేదు 

గనుక నేను అవయవరహితుడను, అఖండ పరిపూర్ణ స్వరూపుడను. 

అవాంనిత్యః : చేను వికార నాశములు లేనివాడను -- అనగా దాదాపు నిత్య 

మన్నను సత్యమన్నను ఒక్క టియే--నిత్యమైనదే సత్యమగును-సత్య 
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మెనదే నిత్యమగును--కాని మరియొకటి కాజాలదు--సత్యమనగా కాల 

(తయ, అవసన్థాత్రయ, అబాధిత, వికారరహిత మైనది--ఇట్టి సద్వస్తు వే 

నేను-నా కన్నసత్యవస్తువు లేదు-నాకు నాశములేదు. అని అను 

సంధానమును చేయవలెను. 

అవాం శిరతికయః : నాకంటె అతిశయముగల వస్తువుగాని, నాతో సరిసమాన 

మైన వస్తువుగాని, నాకంటె తక్కువదిగాని యింకొకటిలేదు _ అనగా 

నిత్యమై అద్వితీయుడుగాయున్న వస్తువు నేనొక్క_డనేగాని మరి 

యొకటి లేదు- వాస్తవములో తనకన్న రెండవవస్తువే లేనప్పుడు తన 

కన్న నతిశయితమైన వస్తువుండుట అసంభవముగదా : కనుకనే నేను 

నిరతిశయుడను, _నిరుసమానుడను_అని సదా అనుసంధానమును 

చేయవలయును. అతిశయ మనగా తనకన్న మించినది తనతో సమా 

సమగు నింకొక వస్తువేలేనప్పుడు తనకుమించిన మరియొక వస్తువుం 

డుట అసంభవమేగదా ! 

అవొంఅద్దింతీయ* : నేను రెండవవస్తువు లేనివాడను. అనగా ద్వితీయ 
సద్వస్తువు ఉన్నయెడల అద్వ్వైతసిద్దాంతమే యుండుటకు వీలులేదు 
గదా! ఎంత (శుతియుక్యునుభవములతో సుతర్క-పూర్వకముగ 

విచారణచేసినను_సయు క్రికముగానున్ను (శుతివచన, షడ్విధతాత్సర్య 

నిర్దాయకలింగములతో చూచినను ముముకువునకు అ ద్రైతముతప్ప 

వేరు శరణ్యము కనబడుటలేదు. దీనినంతటిని మనస్సుచే (గ్రహణ 

మునుజేసి నోశు అను తనకన్న ద్వితీయ వస్తువు లేదని నిశ్చయించు 

కొని అనుసంధానమును చేయు పే అద్వితీయత్వమును సంపాదించుట. 

అనగా ఇదియే అద్వైత సిద్దాంతము అని తెలిసికొనుట. “ద్వితీయాదై్వ 

భయం భవతి” అన్నుళుతి రెండవ వస్తువున్నప్పుడే భయము కలుగునని 

ఘంటాపథముగ తెలుపుచున్నది. ఎవరునూ భయమును కోరరుగద-- 

భయరాహిత్యమును కోరుదురు _ కాన నోశు అను తను ఎల్లప్పుడును 
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అద్వితీయుడుగా నే ఉండవలయును. వేరుదారిలేదుఅట్లు ఒకానొకడు 

దెషితమును (గహించినను అది మిథ్యయే _ ఐనను అవా న్లరసాధన 

మగునుగాని, _సాక్షెళ్సాధనముగాని, _ సిద్ధాంతముగాని, కానేరదు, 

అని ముముకువు (గ్రహించవలెను. 

అవాంఅనంగః : నేను అనంగుడను _ సంగమనునది భేదముగాని, రండవ 

వస్తువుగాని ఉన్నప్పుడే సంభవముగాని, లేనియడల సంభవముకాదు. 

ఈ రెండున్ను ఆ పరమాత్ముడనై న నాయందు అనగా సనౌను అహం 

అను వానియందు వాస్తవతః రెండవ పదార్థముల దని నిరూపించి, 

నిశ్చయించితిమిగదా--ఇదిగాక ఒక వేళ కల్పిత ద్వితీయ వస్తువున్నను 

ఈ సద్వస్తువై న (బ్రహ్మ ఆకాశమువలె అసంగుడు. దీనినే *అసంగో 

హ్యాయంప్పరుషః” ఈ ప్పరుషుడు అసంగుడు అని (శుతి తెలుపు 

చున్నది. ఆకాశము సర్వ తవ్యాపించియున్నను ఉబాధిస్టితమైన గుణ 

దోష లక్షణములను ఎట్లు స్పృశించుటలేదో అై యీ (బహ్మా 

సర్వాంతర్చహిర్వ్యాపకు డై, సర్వదృశ్యాధిషానముగా యున్నను _ ఈ 

దృశ్యముతో ఎట్టసంబంధమును పొందదు __ ఎట్టివికారమునుపొందక 

సర్వదా అది స్వరూపముతోనే యుండును. ఎట్టనగా _ శు క్తిరజిత 

(భాంతియందుగాని, రజ్జుసర్ప భాంతిస్టలములోగాని అధ్యస్తమును 

మాత్రము (భాంతిచె చూచినప్పుడుగాని లేక (భ్రాంతినివర్తక మైన అధి 

స్ట్థాన్నగహణము కలిగినప్పుడుగాని అధిష్టానమున కెట్టిమార్చును కలు 

గుటలేదుగదా ! అటే యీ జగదధిష్టానమైన (బహ్మ అధ్యస్తృముతో 

నెట్టిసంబంధమునుపొందక సర్వదా ఎకరూపుడై అసంగుడె యుండును. 

ఇదియే నా సత్యస్వస్వరూపము. కనుక గేను సర్వదా అసంగుడను 

అని నిశ్చయించి తెలిసికొని అనుసంధానమును చేయవలయును. 

అవాంఅవ్యంక 8 : నేను తెలియబడువాడనుకాను _ ఎందుచేతననగా నేను జ్ఞాన 
స్వరూపుడను. జ్ఞానమే నా స్వరూపము. జ్ఞానము తెలియబడునదికాదు, 
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చూడబడునదికాదు-జ్ఞానము తన స్వస్వరూపమై యున్నందున తనను 

తానెవ్యరును చూచుకొనలేరుగద ! అనగా ఇచట ఒక శంక కలుగును. 

లోకములో (ప్రతివాడును నోయు అని చెవ్చుట, (గహించుట, కనబడు 

చున్నదిగదా ! తెలియకపోవుకెట్లు: అని సందేహము కలుగును _ 

ఇచట నాను అనుకొనువాడు (భాంతుడు __ ఉపౌధిస్థికుడు -- ఇట్టవాడు 

అధ్యస్తృమైన ఉపాధినే నోతు అనితెలిసికొని స్మరించుచున్నాడు. కాని 

వాస్తవమైన తన స్వస్వరూపముకాదు. వాస్తవమెస తన స్వరూపము 

ఏకము, అద్వితీయము అగుటచే చూచువాడొకడు, చూడబడువాడు 

ఒకడున్నూ వాస్తవముగాలేరు_ఇశ్రే తెలిసికొనువాడొకడు, తెలియ 
బడువాడొకడున్నూ వాస్తవముగాలేరు _ మరియేమన ఇదియంతయు 

కల్పితము-(భ్రాంతిజ్ఞానము--ఇదియంతయు అవిద్యలోని దే -- అవిద్య 

నశించి (భాంతిజ్ఞానము విలయముకాగానె తను అవ్యకుశగును. అనగా 

జానస్వరూపుడగును_కాని ఇది తెలుసుకొనబడునదిగాని, తెలిసికొన 
బడలేనిదిగానికాదు-దీనిడే “నాహమన్యే సువేదేతి నోనవేదేతి వేదచ। 
యదిమన్య నే సువేడేతి ద్యభమేవాపి నూనమ్” అని (శుతిగురుశిష్యుల 
సంవాదమున జెప్పుచున్నది, సీవు “బహ్మను నెనుబాగుగా తెలసి 

కొన్నాను అని భావించినయడల అది అల్ప మేయగును. అసగా సీకు 

(బహ్మగోచరించలేదని స్పష్టము _ అని గురువుగా రనగా శిష్యుడు 
తనకు కలిగిన చేదా నానుభవమును చెప్పుచున్నాడు..నేను బాగుగా తెలి 
సినదనిగాని, తెలియలేదనిగాని అనుకొనుటలేదు. కాని తెలిసికొనియు 

న్నాను, అని పె(శుతివాక్యతాత్సర్యము. కాన తన స్వరూపమైన 

జ్ఞానము తెలియబడునదికాదు. గాని అనుభవరూపము మాత్రమే 
యగుచున్నది. కాన నే నవ్యక్షుడను. 

నాఒవాంక గ్రా, నాఒవాంభోక్తా : నాకుక ర్రృత్వభోక్షృత్వములులేవు-ఎందు 
వల్రననగా._అద్వితీయుడనుగనుక, తన సత్యస్వరూప మొక్క_టియేకాని 
య 

భిన్న భిన్నముగాలేదు _ తనన్వరూపమైన సద్వస్తువు అద్వితీయమై, 
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నిరవయవమై, భేదరహిత మైనదిగాన ఇల్లియొక్ష_వస్తువునందు కర్తృత్వ 

భో _కృత్వములు సంభవించుటకు వీలులేదు_-ఈ కర్షృత్వభో కృ 

త్వములు అంతఃక రణకల్పిత భాంతి జ్లాసములుగాని, వాస సృవములుగావు-_ 

కాన నాకుసంబధించినవికావు__ నేను వాస్తవ అద్వితీయ స్వరూపుడనై 

యున్నాను-నాకు క_ర్హృత్వభో_కృత్వములులేవు_ అవి అ స్తఃకరణ 

మైన ధర్మములని నిశ్చయించుకొని వానితో తనకెట్టి సంబంధములేదని 

సర్వదా అనుసంధానమును చేయుచుండవలయును... 

అపోంఅథఖిజ్ఞః : నేను ఎట్టి విభాగములుగాని, పరిచ్చేదములుగాని లేనివాడను 

అనగా దేశకాలవస్తు పరిచ్చిన్నత్వరహితుడను _ దేశముచేతగాని 

కాలముచేతగాని, వస్తువుచేతగాని పరిచ్చిన్నత్వము _ అనగా విభజింప 

బడుట, అదిలేకపోవుట అఖండత్వము __ ఇట్టి అఖండత్వానుభవము 

మనలకు సుషుప్రిలో కలుగుచున్నది _ సుషుసియందు (గాఢని(ద 

యందు) దెశముగాని, కాలముగాని, ఈ వస్తువనిగాని ఏమియును 

స్పురించుటలేదుగదా - అనగా ఈ 'దేశకాలవస్తువులు కల్పితములు 

గనుక సుమ పియందు ఇవియును గనబడక అజ్ఞానావృత మై తన 

స్వస్వరూపమందు పుణ్యఫలములచేత తాక్కాలికముగానుండి అఖండ 

సుఖమును పొందుచున్నాడు. ఇది అప్రయత్నముగా సిద్ధించుచున్నది. 

ఇట్టస్టితియందు అహంకారము అజ్ఞానములో లయమగుచున్న ది కాని 

నశించుటలేదు. కాన సాధకుడు ఇట్టి అఖండానుభవస్థితినే (పయత్న 

పూర్వకముగ సమాధిదశయందు అనుభవించుచున్నాడు _ ఇట్టి ప్రయ 
త్నముచేతనే కాలాంతరమందు వారి యీ యజ్ఞానము నశించుచున్నది. 

కాని సుషు ప్రియందు ఇట్ట యజ్ఞానము సు ప్పముగానుండి జీవుల (ప్రార 

బ్రానుసరణకుగాను తిరిగి విజృంభించి సంసారదుఃఖమును చర్విత చర్వ 

ణముగా కలుగజేయుచుండును. జ్ఞానాభ్యాసకు లిట్టి సంసారదుఃఖ 
ఆత్యని కరాహిత్యమునకుగాను సమాధ్యభ్యాసముల [పయత్నముచే 
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ఆఖండానుభవసుఖమును పొందుచు భా వనాదార్హ్యముచే ఇట్టి యజ్ఞాన 

మును నశింపజేయు అఖండత్వమును పొందుదురు. కాన ముముక్షు 

వె నవాడు ఇట్టిదే యఖండానుభవమని తెలిసికొని దానిని నిత్యానుభ 

వము నొందుటకు అనుసంధానమును చేయవలెను. 

నివ రులంతొ౭దాం : నేను కళంకరహితుడను. అనగా నాకు దుఃఖముగాని 

పాపముగాని లేదు--ఎందుచేతనగా క_ర్ఫృత్వ భోక్ఫృత్వములు నా కెంత 

మాత్రము లేవు గనుక ఈ దుఃఖపాపములు నన్ను అంటజా లవు_నేను 

దోషరహితుడను_నేను నిత్యనుఖస్వరూపుడను. కనుక నన్ను పుణ్య 

పాపము లంటుటకు వీలులేదు. ఇవి య_న్తఃకరణ ధర్మములు గాని నావి 

కావు, 

అవాం అవస్థా[తోయావాభిత' : నోము అవస్థాత్రయములోను అనగా జ్నాగత్, 

స్వప్న, సుషు ప్ర లను మూడవస్టలయందున్ను నో (ప్రకాశించుచు నా 

అనుభవమును పొందుచున్నాను-జాగత్చ్వప్నములలో అనుభవములు 

సర్వులకున్ను తెలియుచునేయున్నవి. కాని సుషుపష్యసుభవమును 

కొంచము వివేచనజేసి చూచినగాని తెలియుటలేదు. ఎట్లనగా, సుమ ప్రి 

నుండి మేల్కాంచినవాడు “ఇంతకాలము సుఖముగా నిదురపోతిని, నాకే 

మియు తెలియలేదు? అని తనకు గలిగిన సుఖానుభవమును -_ “ఏమి 

యుతెలియలేదిను అజ్ఞానానుభవమును స్మరించుచున్నాడు--ఇట్లుచేయు 

స్మరణము నోను అను తన యనుభవమేమై యుండనలయునుగాని, 
మరియొకని యనుభవము తనకు స్మరణకు వచ్చుటకు వీలులేదు. 
సుష ప్రియందు అంతఃకరణముగూడ అజ్ఞానములో లయమగు 
చున్నది గాన అదియు నుండుటలేదు గదా--దీనినిబట్టి ఈ నేను అను 
[(పత్యగాత్మయే జా్యగ్రత్స్వప్నసుషుప్తు లను మూడవస్థలయం దును 

(పకాశించుచు అనుభవమును పొందుచున్నాడని (గహించవలయును 

కాన ఆయన (ప్రత్యగాత్మయైన నేను అవస్థాత్రయా బాధితుడను అను 
జ్ఞానముతో అనుసంధానమును చేయచుండేవలియును. 
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అవాంకాల[తొయాబాధేల౭ ; నేను కాలత్రయ యములోను అనగా భూత, భవి 

ష్యత్, వర్తమాన కాలములు ము ాడింటిలోను నిత్యుశ ,నె యున్నాను, 

ఎట్లనగా - వర్తమాన కాలములో ఎట్టివాడును నన్ను ననెరుగననిగాని 

నేను లేననిగాని చెప్పుబలేదు _ ఎప్పుడును ఒకవేళ అంధకారములో 

నున్ననుగూడ “నున్నాను' అని తనను తాను వర్తమాన కాలములో 

గు_ర్తించుచున్న ఏిషయ మందరికిని అనుభవములో నున్నదె--- ఇ-పై 

యూ జన్మలో తాననుభవించుచున్న సుఖదుఃఖములు తనపూర్వజన్మ 

ఫలము లనియు, సుఖవంతుడు [కిందటి జన్మలో ఎంతటి పుణ్యమును 

చేసితినో యనిన్ని, దుఃఖవంతుడు [కెందటి జన్మలో ఏదో ఘోర 

పాసమును జేయు టచే నిప్పుడీ జ: శ్రలో కష్టము ననుభవించుచున్నా 

ననిన్ని తనను పూర్వజజశ్చ అగా 

తానున్నట్లు గుర్తి_ చుచున్నాడు _ ఇ్రే తాసీజన్మలో యజ్ఞయాగాది 

పుణ్యకర్మలను చసినయడల వచ్చేజన్మలో స్పణ్యఫలమనుభవించద 

ననిస్నీ, వాపకార్యములు చేసిన కష్టము సంభవించు ననిస్నీ భయ 

పడుచు సోను ఐన తనను భవిష్యత్య్భాలములో అనగా ముందు జన్మలో 

గూడ గుర్తించు చున్నాడు. కాన ఈ విధముగ నేను అను తాను (తికాల 

ములలోను బాధింపబడక (పకాశించుచు అనుభవమును పొందు 

చున్నాడు. ఈ యనుభవమునకు కర్మ శాస్త) సంవాదముండుటచే 
ఇది [భమ యనుఏకు వీలులేదు. కనుక తను ఐన నేను తికాలా 

దాధ్యుడను అని నిశ్చయముగా తెలిసికొని అనుసంధానమును చేయ 
వలయును. | 

అవాం నర్యాత్య్రర్ 82 నౌశు _ సర్వులకును ఆత్మయై యున్నాను--ఒకేదారములో 

27 

భిన్న భిన్న మణులు (గుచ్చ బడిసట్లు అందరు బీవులును నాయందే 

యున్నారు. అనగా సర్వదా ఆత్మయొక్క_ డే భిన్న జీవులయందు వారి 

వారి యంతఃకరణ ధర్మములను (ప్రకాశింపజేయుచు (ప్రత్యగాత్మ యను 

నామమున నున్నాడు. కాన ఈయనకు (భాంతిగూడ మనయనుభవమును 
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బట్టి (పక్రియానుకూలముగ కల్పించినదే. గాని వాస్తవముకాదు. 

ఐనను అవిద్యానుభవమును బట్ట నానాజీవ భాంతి కలిగిసదని సిద్దా 

కల్పనగా తెలిసికొని యిట్టి (భ్రాంతి కల్పితములేనని తెలిసికొన్న 

జీవుడు ఒక్క-టియైన యా పరమాత్మరూపమును పొంది ముకక్తుడగు 

చున్నాడు. కాని ఆత్మ సదా ఒక్క డే--ఇట్రివాడె తాను అను నేను అని 

(గ్రహించి సదా అనుసంధానమును చెయుచుండవలెను. 

ఎ/వ్రట(యా౬వాం : ఎ నెట్టి పనులున్ను చయువాడను కాను _ సనవయవ 

రహితుడనుగాన (కియారహితుడను, నేను జ్ఞానమా(త్రస్వరూపుడను. 

అవతోఒవాం : నేడు కదలిక లేని వాడను అనగా_గమునాగమనములు లేని 

వాడను. పశ బ్రార్జుడను గనుక రాక పోకలుకలుగవు- నే నచలుడను_దీనినే 

“వృక్ష ఇవ స్త న దివితిష్ట త్యేక స్తేసెదం పూ ర్రంపురుషేణ సర్వమ్” 

అనగా నోశు అను నీపురుషుడు వృక్షములాగున కదలికలేక అంతటను 

(సర్వమును) వ్యాపించి యున్నాడని (శ్రుతి చెప్పుచున్నది. ఇదియే నా 

సత్యన్వరూపము గనుక నెను చలనము లేనివాడను -- గీతలలో గూడ 

“ఆచలో౭యంసనాతనః” ఈ పురాణ పురుషు డచలుడు -- అని 

తెలుపదిడినది. కాన నేనట్టివాడనని అనుగంఢధానమును జేయ 

వలయును, 

విర్షుజోఒవొం “- నేను గుణాతీతుడను __ నాయం దెట్టి గుణములును లేవు -_ 

నిర్గణమె స్వరూపము కలవాడును _ నెను గుణరహితుడను, గుణా 

తీతుడను గాని, గుణసంయుక్తుడను గాను _ కాన నిరుణమే నాస్వరూ 

పము--నేను |తిగుణా తీతుడను_ 

అ 3 అవాంనాయదూవర పాలో: చే నామరూప రహితుడను __ ఎందుచేత 

నగగా నామరూపములు కల్చితములు __ అవా సవములు _ నేను 
Em 

వాస్తవ సత్య స్వరూపుశ నగుటవళల్ల కల్పిత నామరూపాదులు 
న (శ గ 
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నన్నంటవు _ నామరూసములు నాయందు కల్పితములు _ అధ్య స్త 

ములుగా నున్నవి ఇవి దృశ్య సంబంధ కల్పితములి గాని నావి 

కావు _ నేను నిర్వికారమెన అధిష్టాన మా(తమె యున్నాను - సర్వ 

వ్యాపకమైన శుద్ద చైతన్య స్వరూపమే నాది, కాని వేరేదియును 

గాదు _ _ నేనే కర్వాధిష్టానము _ నామరూపములు నాయందు రజ్జు 

సర్పము లాగున (భ్రాంతి కల్పితములుగా నున్నవే గాని వా స్తవముగ 

లేవు గాన నేను నామరూప రహితుడను, నిర్వికారుడను, నిరంజనుడను. 

ఆవాం వరి మాతజ్రాఒబభిన్న్య* = ప్రత్యగాత్మ స్వరూపుడనై న నేనే పరమాత్మను- 

(పత్యగాత్మ పరమాత్మ లొక్క-టియే గాని భిన్నములుగావు. ఈ విష 

యమై స్తూల దృష్టానముతో చాలా విపులముగ లోగడ నిరూపణ 

జేసియున్నాము. దానిని జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొని వృత్తి వ్యా ప్తిచే “నెను 

ఆపరమాత్మ ఒక్క-టియే' = అను నిశృయముతో అనుసం ధానమును 

చేయవలయును __ ఇదియే జీవ బహ్మెాక్యానునంధానము __ మహో 

వాక్య ముఖ్యతాత్సర్య మె యున్నది _ దీనిని గురించి విమర్శ చాలా 

చేసియున్నాము. తిరిగి యిచట చెయుట (గంధ విస్తరణ మగునను 

తలంపుతో సవిస్తర నిరూపణము నిచట చేయుట లేదు _ కాన అను 

సంధానపరులు సావధానచి కుల్ యీ ముఖ్యాంశమును వృత్తి 

గోచరమును చేసికొని అనుసంధాసమును జరుపుచుండ వలయును. 

నిరా[క౬=యోహొం :_ నేను నిరాశ్రయుడను_ అనగా నేను సత్య స్వరూపుడను 

గనుక నాకు నేనే ఆ్యశయమై యున్నవాడను _ నాకు నేను మించి 

వేరు సత్యవస్తువు ఆ్యశయమునకు లేదు గనుక నేను స్వాధిష్టితుడనై 

యున్నాను. సర్వజగత్తునకు నె నధిష్టానమై నాయందు కల్పితముగ 

జగ త్తు (ప్రకాశించుచున్నది గాని, వాస్తవముగాలెదు - జగత్తు భాంతి 

కల్పితము - (భాంతి నిరధిష్టానముగా కలుగుటకు వీలులేదు-కాన సత్య 
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న్నా(శయించి అనగా నాయందు (భాంతిత్వేన 

పకాశంచు చున్నది. కాన మిథ్యయే--నెను సత్య, 

నిర్గింక షో ఒదొం: నేను నిర్వి శెషుడ డను __ అనగా నాకు మించినదిగాని, 

నన్ను మించినదీ, ఏమి స్నేలేదు _ “సర్వంఖల్విదంబహ్మా" అసి 

[శుతి సర్వ శ బ్రముచే అంతయు నేను ఐన (బహ్మగానే తెలుపుచున్నది. 

సర్వపవృుశ్యము అనగా జగత్తు సవిశేషము _ అది బాధనొందగా 

సద్వస్తువగు నేను (బహ్మను మిగులుచున్నాను _ కాని నాకు మించి 

నది, శేషించునది ఏదిస్ని లేదు _ దీని సే శోష పూర్ణ మేవావశిష తే” అను 

వతి చివరకు మిగులుసది నా పూ. “5 మానమేయని చెప్పుచున్నది. 

కాన నేను నిర్విశేషుడను —_ నిత్యుడను లు పరిపూర్జుడను - అని అను 

సంధానమును చేయవలయును. 

వరిథ్రూర్జోఒవాం : నేను పరిపూర్ణుడను _ ఇదియే జిజ్ఞాసువగు ముముక్షువు 

నకు పరమావధి __ కాని యిట్లు తెలిసికొని అనుభవమును పొందుట 

యెట్లు: అను శంకకు పైనచేసిన నిరూపణలన్నియు సహకరించు 

చున్నవి. ఇంకను “సడే వసోమే శ్రైదమ్మ్యగఆసీత్ ” అన్నుశుతి యీ సృష్టి 

కిపూర్వము మొట్టమొదట సత్పదార్జమొక్కటియే యున్నదని తెలు 

పుచు “పూర్ణమదఃపూర్ణ మిదం పూర్ణా త్పూ ర్రముదచ్య తె తె పూర్ణ ర్రస్యపు పూర్ణ 

పూర్ణ మెవా వశష్య తే” ఆను[శుతి పూర్ణ మే (బహ్యయనియు 

పూర్ణము నశించునది కాషనియు, పూరమగు వహ (గహించిన 

పూర్ణమే మిగులుననియు తెలుపు 

ర్ 
క్పె 

చున్నది. కాన సృష్టికి పూర్వము, 

ఇల 

సృృష్షి షికాలములోనున్ను, స్ట్రెబ్టయ: సంతరమున్ను ఉండునది పూర్ణ వస్తు 

వగు (బహ్మయే _ అని శేలుచున్నది. అ అట్టి (బహ్మతానే, అనగా నేను 

అనీ “అఆహం(బ్రహ్మాస్మి” అను మహావాక్యము తెలుపుచున్నది. (శతి 
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(బహ్మోానుసంధాన (పకార నిరూపణ Aal 

వాక్య మసత్యమగుటకు వీలుకాదు. దానిని పరమ్మప్రమాణముగ 
(గహించుప విధియెయుస్నది. ఈ (నుతి పామాణ్య మెంత యుత్కు 

ot నదిస్నీ వ వసిష్ట భగవానులు రాజాధిరాజై, అవతారపురుషుడై న 

శ్రీరామచ చం(దునకు త_త్త్వటోధజేయు నప్పు డాతనితో__ 

కారుణ్యం భవతామేవ అహం వచ్చి సమాయయా । 

(శుతివాళక్య మనుస్మృత్య న స్వతః [పకటీకృతమ్ ॥ 

అనగా మీయందుండు కారుణ్యముచె, నేను కల్పించి చెప్పుటలేదు, ఈ 

చెప్పినవంతయు (కుతివాకగిము ననుసరించియే చెప్పినాను అని తన 
మాటకన్నగూడ (శుకికి అధిక పామాణ్యమునిచ్చి రామచం(దునకు 

విశ్వాసమును కల్పించియున్నారు. ఇదిగాకను ఈ _శుతివామాణ్య 

మును గురించి, 

I పాషాణ పవనం చాపి సిదేం తా లఅనిసర౭యే | 

సక్యచి చ్చు9తివా కాంగా మ్మా మాణ"?ంతు విదూతే ॥ 
ణో జ్ @ 

అని, కాల వివర్ణయముచెత నొక వేళ రాళ్లు జలమునందు తేలినను 

తేలవచ్చునుగాని, (శుతివాళ్య మెస్పటికిని అప్రమాణమగుటకు వీలు 

కానని శంకరభగవత్సాదులు తెలుపుచున్నారు _ కాన మహావాక్య 

టోధ అసత్యమగుటఏకు వీలులేదు. కనుక మనము శుతియు క్యనుభన 

ములతో బాగుగా వివేచనజేసి మనకు గలుగుచున్న లౌకికానుభవము 
(గ్రాంతీయు క్షమని నిశ్చయించుకొని విచారణజేసిన మనలకీ (శుత్య 
రము గోచరించును. ఇదడియునుగాక, “మాయామాతమిదం ద్వైత 
(టం 

మ ద్యెతంపరమారత "ఈక నబడు చె ఇతమంతయు (భాంతిమా తము, 
దష (rr టా 

అనగా వాంవహాోరికము. పరమార్దిదిః అనగా సత్య మైనది అద్వైత 

మెక్క-టియే అసి చై వచిన చెప్పుచున్నది —_ వీసి యనుసంధాన 

లచే టు నిరూపింపబడుచున్న ది 
౧౧ 
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జో దృశ్యం హ్యూదృ శ్యతాంస్త్వా (బహ్మాకా రణ చిన్న యేత్ | 

ఏద్వాన్నిత్య సుఖేతి శ దై యా చిదన పూ ర్ణయా [1 

1] అధిష్టా నెపరిజ్ఞాతే సచ్చిదానందలక్షణే | 

(దిహ్మావసకలంవి శ్వం భో EE భో గ్యాదిలక్షణమ్ || 

తే| జగచ్చిత్రంస్వచై తగ పటెచితమివార్చితమ్ | 

మాయయా తదుశే బతె స్థ వ చె తస్యం పరి శేష్యతామ్ i 
C= 

అనగా ఈ దృశ్యమునంతటికిని అద్భశ్యభావము నొందించి [బహ్మా 

కారముగ భావించుచు విద్వాంసుడు చిత్చ ౧రూపముతోనిండిన బుద్ది 

వృ తిచే నిత్యసుఖమందుండవలయును. సచ్చిడానందలక్షణ మైన 

(బహ్మ (గ్రహింవబడగా భో _కృభోగ్యాదిరూపమెన యీవి క్వమంతయు 
(బహ్మయెయగును ఈ జగ త్తు అసు చిత్రము వై చే తన్యమను పటము 

మీదమాయచే (వాయబడియున్నదని (గహించి చై వై తన్యమె మిగుల్చ 

బడుగాక. (అని పూర్వాచార్యవచసములు తెలుపుచున్న వి, ) కాస ముము 

కువు వీని యర్హమును బాగుగా (గ్రహించి అనుసంధానమును చేయ 

వలయును ఈ పరిపూ ర్హత్వమును (గహించుటకు పరిచ్చిచ్నత్వ, భిన్న 

త్వములను త్యజించవలయును. పరిచ్చిన్న, భిన్నదృశ్వనాశము, 

(భ్రాం తిజ్ఞాననా శముచెగాని సాధ్యముకాదు. అనగా సత్యజ్ఞానము ఆధి 

వనము, (థ్రాంతిజ్ఞానము అధ్య _ సము _ తనకు అనాది అవిద్యా 

(భాం తిజ్ఞానములచె కలుగుచున్న యీ పరిచ్చిన్న దై పతానుభవము 

(భాంతిమా[త్రముగాని వా _స్తవముగాదని (గహించి తన సత్యస్వరూప 

మును బాగుగా (గహించిన పరిపూ ర్లత్వము తనకు సిద్ధించును. ఎట్ల 

నగా రజ్లు సర్బ(భాంతియందు భిన్న భిన్న సర్పావయవములు, వాటి 

చలనములు కనబడినను, ఇవియన్ని యు అధిష్టానమైన ఒకే రజ్జువు 
యందు కలుగుచున్నట్లు, ఒకేపరిపూ నసద్వ స్తువుయందు భేద(భాంతులు 



(బహ్మానుసంధాన (ప్రకార నిరూపణ 428 

కలుగుచున్నవి. ఈ వివేచనమంతయు సవి _స్తరముగ లోగడ అధ్యాస 

నిరూపణలో నిరూపింవబడినదిగాన దాని నిచట (గహించవలయును. 

ఇటే. ఒక్కటియైన (బహ్మయందు భ్రాంతిచే అధ్య_స్టమెన 

యో (పపంచము భాసించుకాలము లోనును , అధిర్టాన సత్యజ్ఞానానం 

తరమున్నూ ఈ (బహ్మయొక్క డే పరిపూర్జుడె (వకాశించుచున్నాడు, 

తదితరమేమియులేదు. ఇటి(బహ్మను నేనే అని, యిట్టి పరిపూ రత్య 
డం న £9 

మును గుర్తెరిగి నిత్యానుసంధానమును చేయుచు అనుభవమును 

పొందిన మహానీయులు జగ తృుభాసించుకాలములోసున్ను, జగత్తు 

మిథ్యయను నిశ్చయజ్ఞానానుభవ కాలములోనున్ను, సదా వారిపరి 

పూర్ణ తను అనుభవించుచుందురు. అప్పుడు “పూర్థస్యపూ ర్థమాదాయ 

పూర మేవావశిష్య తే” అను (శుత్యర్హము నకు సార్హకతను సంపాది౦ 
వ 

చినవారగుదురు __ ఇట్లు పూర్త గహణము జేసిన మహనీయులను 

(భాంతికల్పితదృళ్య, పరిచ్చిన్న, భిన్నత్వములేమి చేయగలవు ! ఇట్టి 

మహనీయులను (ప్రారబ్దము బంధింసజాలదు. కాని ఇట్టివారికిగూడ 

(నారబ్దకర్మాను భవము తప్పుటలెదు. కాని అనుభవములో మాత్రము 

జ్ల్ఞాన్యజ్ఞానుల అనుభవములలో మిక్కిలి తారతమ్యముండును, యెట్లనిన 

జానియొక్క_ అనుభవము మనలకు శబచలనచిత దృుశ్యమందు కలు 
pa | నే వా 

సచ్లున్న సుఖదుఃఖానుభవముల విధముననుండును, ఇట్టి పరిపూర్ణ 

తాానుభవముగలవారికే “మిధిలాయాం ప్రదగ్గాయాం నమే కించిత్స్ర9) 

దహ్యతి" అనువచనము వర్తించును గాని అన్యుల కెట్లు న_ర్ధించును? 

ఇట్టితన పూర్ణత్వమును తెలిసికొని అనుభవించుచున్న త _త్త్వజ్జులకు 

అనిత్య మె పరిచ్చిన్న మెన యో జగ త్తుయొక్క- చి తానుభవములు 

శబ్ల చలనచిత్రపట దృళ్యములాగుననే గోచరించుచు తాత్కాలిక సుఖ 

దుఃఖానుభవములతో (పారబ్బమును అనుభవింపజేయగలవు. వారు _ 

ఈ దేహపాతానంతరముగాని, లేక (వారబ్దక ర్మ (పతిబంధనివృ త 

నంతరముగాని _ క్రైవల్యసుఖమును పొందుదురు. ఇట్టిజ్ఞానముచేతనే 

ల్ జై 
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జ అపాంఅఎమనా టంత రవితః ఏఐ అనగా చెను మొదలు చివర నుభ 

విభాగములులేనివాదను.అనగా జరామవనణరహితుడను - అవినాశినిగను 

ఉత్స తినాశములు నాకు లేవు ఈ పంచభూతాత్మకమెన (ప్రపంచాదులు 
Dn (యాం 

(పశయమందు నివర్తించుచున్నవి గనుక తిరిగివాటికి ఉత్పత్తి కలుగు 

చున్నది. కాని నోము మాత్రము నాశము లేనివాడను గనుక నాకు 

ఉత్స తి యసంభవము ఇట్ట ఆదినుధాగంతములు గాకులేవు. అనియిట్లు 
ద ఓ ' 

అనునంధానమును చేయవలయును 

జ్రానటాలో2.నాం :- చెనుజ్ఞానస్వరూపుడను అనగా వా_స్రవములో తను అను 

చెసను అల పడును జ్ఞానస్వ రూపు డేయైనను ఇటి తన జానరూపత 
se ల డో 

సత్యత్వ, పరిపూర్ణ త్వములను, అద్వితీయత్వ, అనంతత్వములను 

థాంతిచే మరచి వను అను నేనును అన్ఫతపరిచ్చిన్న అజ్తానములతో 

(గహించుచున్నాడు .కాన నిటిసాంసారిక దుఃఖముల పాలగుచున్నాడు. 
అం 

wy ల జల లు మ్ 

జని పూర్తత్వామునకు తస పరిచ్చిన్నమునకు రెంటికిని జ్ఞాసిబు సాధ 
చా 

నముగాని, అన్యముకాదు ఒకటి త_త్త్వజ్లాన మరియొకటి (భ్రాంతి 

జ్ఞానము. స్వశరీర సర్వదృశ్యానుభవమున్నూ ఈయనా ద్యవిడ్యాభాంతి 

చేతనే కలుగుచున్నది. అనగా దృశసహితజ్ఞానము (భాంతి , దళ 

రహితజ్ఞానము సక్యము. ఇట్టి భాంతిజ్ఞానమును బాగు గ నివేచనము 

యిది మిథ[యని తెలిసికొనిన శేషించుః నది కాన మేగరా [ఇట్టి జాన 

మెప్పుడును ఒక్కటియేగాని అజకము9 డుటకువీ లులేదు. ఇట్టి ఒకటి 

యైనజ్ఞానమే పరమోత్క్యృష్టమైసది. దీనినే కృష్ణ స భగవానుడు “నహి 

జ్ఞైనేనసదృళం"” అని |పశంసించియుగ్నారు. ఇంకను “శద్దావాడ్ 

లభతేజ్ఞానం” అని (శద్దకలవారికేయిట్టి జ్ఞానము లభించుననిన్ని 

“జానంలబాష పరాంశాంతిం” ఇటి జానముచేతనే ఉత్య్రషమెన శాంతి 
జః ఢి లు జ్ఞ Ts 
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కలుగుననిన్నీ, “తత్స కయంయోగగంసిద్దః కాలేనాత్మని విందతి” 

ఇట్లిజ్ఞా నమును యోగియైసవాడు కాలపరిపాకమువలన బౌందగలడు 

అనిస్సీ తెలుపుచున్నారు. కాన ఇట్టి పరిహూర్ణజ్ఞా నమును సంపాదించి 

దృ శరమంతయు (థ్రాంతిజ్ఞానక కల్చితమని తెలిసికొన ననలయును. ఇట్ట 

జ్ఞానులకు ఈజ్ఞానము సాంసారిక సుఖదుఃఖములగు నిరోధించు 

చుండును. అనగా ఇట్రి యనుభవములు జ్ఞానికి కై శకరములు గావు. 

“విజాయ సేవితకోరో మె మె త్రీవే మతి నళ్శతుతామ్ 

గసు “దొంగ యని తెలిసికొని సనెంచినయడల వాడు 

శత్రువు గానేరడు. ఇంకను ఒకానొక , సమయమున వాని చౌర్య 

కార్య నె నె పుణ్యము ముచే న్నేహితున సకు నంపాదనకు కూడ ఉపయోగ 

కరముగ నుండును. లోకమందు ఎ ఎట్ట వస్తువై నను దాని స్వరూప 

స్వభావములు బాగుగా తెలిసికొని వ్వవహరించి, ఉపయోగించుకొన్న 

యడల అట్ల ॥ నస్తువు అపకారిగార ఆచరణ కౌళలముచేత నిర్భాధకము 

గను, కొన్ని సమయములందు అధికోసయోగకరముగాను కాగలదు. 
జాగతతో వాడిన సర్బ్పగరళమే అమృత మగుచున్నది గదా! ఇది 

గాక, చ్యా(భ సర్పాది జంతువుల (కూరత్వమును తెలిసికొని కనిపె పెటి 

వాటిని వాడుకొనుబచే, నవి సంపాదించిన వానికి జీవనాధారహేతు 

వగుచున్న విషయము అందరి యనుభవములో నన్నదియే గద 

ఇస్తే ఈ సర్వదృశ్యముయొక్క దుఃఖ జనన స్వభావమును బాగుగ 

(గ్రహించి ఇందు అంతఃపాతియైన తన శరీరమును తన యు శత్తీ ర్హతకు 

అనగా తన శాశ్వత స్పురూపమును పొందుటకు కౌశలముతో నుపయో 

గించుకొనవచ్చునని తెలిసిపొనవలయును. 

ఇందుకుగాను (ప్రపంచము సత్యమై నదికాదు అని దృఢ 

నిశ్చయ జ్ఞానమును సంపాదించ వలయును ఇట జానములో పరోక్ష 
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జ్ఞానమనీ, అపరోక్షజ్ఞానమనీ, రెండు విధములు. సరోక్షజ్ఞాన మనగా 

శాస్త్ర శవణాదులచే సంపాదించుకొనిన జ్ఞానము. ఈ జ్ఞానము దాని 

యందు (పీతి నిశ్చయ పూర్వకమె యుండవలయును. ఇదియే పరోక్ష 

జ్ఞానము. ఇట్ట జ్ఞానమును సంపాదించి బహుకాలము వృ త్తి వ్యా ప్తితో 

అనుసంధానాదులను అభ్యసించవలయును. ఇట్టి పరోక్షజ్ఞానమె 

కాలపరివాకము వలన స్వానుభవమునకు వచ్చును. ఈ జ్రాసమె 

అపరొ క్షజ్ఞానమని శాస్త్రములు తెలుపుచున్నవి. కాన మొదట సాధు 

సంగమ సచ్చాస్త్ర శవణాదులడే సంపాదించిన పరిపూర్ణ జ్ఞానమే 

తన స్వరూపమని (గ్రహించి, ఇట్లు (గ్రహించిన పరోక్షజ్ఞానమును 

అపరోక్షముగ పొంది తన పరిపూర్ణ నిత్య నిరతిశయ అఖండ అద్వి 

తీయ సచ్చిదానంద జ్ఞానమును పొందిన నేను ఐన తను నిర్గుణ నిర్వి 

శేష (బహ్మమే యగును. ఇదియే జానమని తెలిసికొన వలయును. 

కాన సర్వము జ్ఞానమనియే నిరూపణ మగుచున్నది. ఎట్ట న 

శో॥ చిదేవ సంచభూతాని చిదేవభువన్నతయమ్ । 
చిదేవాహాం చిదేవత్వం సర్వం చిదిహనాన్యథా 1| 

అని శ్రీ శంకరభగవత్పాదులు సర్వము చిత్స్వ్వరూపమే ననియు 
తదితరమేమియునూ వా_స్తవమున లేదనియు తెలుపుచున్నారు. కావున 
జిజ్జాసువులిట్లు తెలిసికొని స్వానుభవము నొందుటకు, సశాస్త్రీయముగ, 

సిరంతరాభ్యాసాదులను, సదాచానపరులై , యుత్సాహముతో ఆమర 

కాంతము గాని. ఫలావగతి పర్యంతము, విసుగు చెందక అనుసంధా 

నాదుల నాచరించుట ముముక్షుజిజ్ఞాసువుల కమృతసాధనమగుచున్నది 

ఇట్టుగాక యీ జ్ఞాన, పరమశాంత పదములు అమృతత్వము కళ్లు గా జః గా 

మూసుకొని యూరక తూషి భావములో నుండిన సిద్దించునని కొంతమంది 

యాభునికుల యభిప్రాయము కనబడుచున్నది. కళ్ళు మూసుకొని యూరక 
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కూర్చుండిన చీకటి తప్ప గోచరించునది మరెమియు నుండదు. అయినను 

యిందుచే తాత్కాలిక వ్యవహార కలవరములు కొంతవరకు శాంతించునేమో 

గాని తస వాస్తవ స్వస్వరూప సుఖజ్జాన మెట్లు కలుగును ? అసంభవము. సత్య 

స్వరూప జానము నభిలషించు ముముటివునకు, మనన _ నిదిధ్యసనములు __ 

సమాద్యభ్యాసము తన స్వరూప సుఖమునకు హేతువగును. ఈ సమాధి 
యన్న యూరక తూ ష్టిభావముతో కూర్చునియుండుట కాదనియూ అట్టిది, 

సమాధి యనబడడనియూ, సమాధియన్న జీవుడు తన పరిపూర్ణ , అఖండ 
(53) 

జ్ఞాన స్వరూపమును ధ్యానించుటయేనని__ 

nn అష అన 9 దత్ న ర ఖా $9 శ్లో బద్ద పద్మాసన స్యాపి కృత (బహ్మాంజలే రపి ॥। 

అవి శాంత స్వభావస్య కస్సమాధిః కథధంచ వా ॥ 

భ్లై॥[ తత్త్వావ బోధో భగవన్ సర్వాశా తృణపావకః | 
గా జిల 

| క్రస్పమాథి శణన, నచ తూపష్ప 
నకు గి డా 

(బహ్మాంజలివేసి బదపద్మాసను డె కూర్చున్నను చితము విశాంతి పొందని 
ఢి యై ఎం 

వానికి _ సమాదిసుఖ మెట్టు కలుగును, సమస్త ఆశలను తృణంబులకు, 

నగ్నియగు రత్త్వజ్ఞానము సమాధి శద్దముచె చెప్పబడును గాని యూరక 

కూర్పుండుట మాత్రము సమాధి క బ్రములె బప్పబడదు. అని యింకను 

“ఫోకా సమాధి శబేన పరిపూరా మనోగతిఃకొ పరిపూర ౦బగు మనోగతి Sans ప్ సు ర్య 
సమాది శబమువె చెప్పబడుచున్నది. యని వసిష్టభగ వానులు తెలుపు 

చున్నారు. గాన చిత్త విశాంతిగోరు ముముక్తువు తత్త జ్ఞానమును సంపా 

దించి తన మనసును పరిపూర్ణ గతిని సపొందించవలయును. గాన 

ముముతువు, 

శో చిదాకాశ మయంసర్వం జగదిత్యేవ భావయన్ | 

య సిషత్యువళాంతో౬౦త , స బ్రహ్మకవచీ సుధీ ॥ 
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ఎవడు సమస్తమైన జగంబును చిదాకాశరూపంబేయని భావించుచు నుపశాంతిని 

ఫొండునో వాడు పరిపూ ర్థమగు (జహ్మమే ర రకకముగా గలవాడగుచు సుఖి 

యగుచున్నాడు. గాగ, 

థా శా స్త సజన సంపర్క సంతతాధాంస యోగత;ః |; 
గా — ౮3 a 

అ ల్ 5 
కాలే నాజమలకాం యాతే, చేతసీందా వివోదితే ॥ 

వేదాన శాస్త్రము, సజన సాంగత్యము. వీని నిరంతరాభ్యాసము వలన 

దొ పక్ష a na 
టి ము cw కై లము co O01 

[జా 

లోకములో కొంతమంది (బహ్మవిద్యాభ్యాసకులకు లేక విద్యానిష్టు 

జానులమనియూ, ఆ_శమాతితుల మనియూ, మాకు కర్మా 

చరణ ప్రధానము కాదను అభినివేశము కలుగును. కాని యిట్టి వర్ణా(శ్రమో 

యందు నిరాదరణ చేయుట అభ్యాసకులకు (శయోదాయ 

ము కాదు. శాస్త్రము జ్ఞానాభ్యాసి సికి కర్మలను త గించుకొనవలసినదిగా 

నాథాక్టిస ఫలముగా కలుగు సహజస్థితిని చెప్పినదిగాని-భోగ 
| జ ఇ 4 జ 3 జె అడే న్ా ఉలి లాలసత్వము కొరకు సదాచార నితకర్మలను మానమని చెప్పలేదు. వారి 

(6 [౬ 

Gr fed రష (Ce dq 
cw 
EX oO ట్ర 

ది దారంతలను బటి యటి క ర్మత్యాగ సితి కాలక్రమమున 
జః ఢి an (చ శ్ర ౬ కా. 

దియె సహజముగా రావలయునుగాని అభ్యాసకుడు సుఖాసక్షుడె గాని, 
యా 

గాని, వర్ణా(శ్ర మోచిత కర్మధర్యములను ఉ 

ను చెయక గదు. అట్టుచేయుట సాదన ముగాక చి ల్త్నై ప్ర వి 

ధమగును. పినిన “ఆచదారహీనం సపునంశొవేదా 3". సదాచార రహితుని 

వేదము లుద్దరించవని శాస్త్రవచనము స్పష్టముగా తెలుపుచున్నది. కాన ముము 

కవులకు పగాచార, సద్దర్మానుష్టానదు ములను విడువక తన అభ్యాసాదులను సదా 
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సుస్ఫీ డై. యాచరించుచున్నయెడల క ర్మత్యాగస్థితి సహాజముగా కలుగవల 

యును, కాని తాను అభిలషించిగాని, అభిని వేశపరుడై ౩ కాని సదాడారో ల్లంభున 

గావించుట (శేయోదాయకముగాని _ అభా గనమునకు నాధసముగాగాని కాజా 

అదు. అయినను, దెళశకాలపరిసైతులవల్ల ను, వయోధర్మముచేతను, (పజ్ఞా 

మాంద్యముచేతను, చేయని యెడల దానిని తమశ క్తి తోపమనియే తలచవల 

యును గాని తమ జ్ఞానఫలమని తలచకూడదు. అట్టిది అవివేకము, (భాంతి 

మాత్రము యగును. “జ్ఞానాభ్యాన కున నకిట్లి నిం స్యకర్మానుష్టాన త్యాగము, కొత్పి 

పాసాదులక్యాగము వంటిది జ్ఞానాభివ వృద్ది సితులనుబట్టి డహాభిమాస ధర్మము 

లెట్లు &ణించునో, ఎప్పుడు కుర్పిపాసాదులు కూడ కీణించునో అప్పుడు యీ 

జ్ఞానాభ్యాసమునకు తన నిత్యకర్మానుష్టానానశ్యకతగూడ దాసంతః టదియే క్షీణిం 

చును. కాని, నిళ్యకర్మలను, సదాచారమును ఆశ మవిరుదముగ, బుద్ది పూర్వ 

కమున వ్యవహారాస క్తులై , విడుచుట ఎవరికిని _శేయోదాయకము, మోక్షసాధ 

నము కాజాలదని శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. 
mM] 

| బహ నుసంధాన (పకారాంతము 

అద్వైత సిద్దాంతముసు యెొంతపఠించినను, యెన్నివిధముల తెలుసు 
QQ 

కున్నను న్వానుఖ వమువను గాని యీ విదాలాభము పూర్తిగా పొంవబడదు. 

కాన ముముక్షువు _బహ్మస్వ రూప, స్వానుభవ(పా ప్తి పికిగాను తత్, జాననిరూడిని 
fang 

సంపాదించవలసియున్నది. దీనికిగాను ముముకుపు జహ్మాసుడందానమును 

(కారాంతరములుగా గు_రరిగి సత తానుపంధాగము చయుచుండుటడే చు త్తి 

మునకు తత్ స్వరూపాలంబనాదారుఢ్యము కలుగుటకు యుపకరించును. 

అందుకుగాను (శుతివా క వివేచసలతో యా (కైందివిధమును యొక అనుసంధథా 

నసాధనముగ (గహించవచ్చును:-- శుతిమాత * 'మాయామాతమిదందె వ్రతం 
(=n 
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అద్వైతం పరమార్హతః” అనితెలుపుచూ “ఏక మేవా ద్వితీయం(బహ్మ, 
య (4a) ఐ= 

నెహనానాస్తికించన" అనికూడా చెప్పుచున్నది. ఇట్లుచెప్పు, ఈఅహాం, నెనుఅను 

కొనుజీవునే “"అహం(బహ్మాస్మి" అని మహావాళ ఫ్రము -_సివు అహాం అనుకునే 

నేను (బహ్మ అనిగూడ తెలుపుచున్నపి. కాని నేను అనుకొనుచుస్న యీ బీవు 

నికి స్వోపాధిసహిత సర్యోపాధులున్నూ స్ఫురణానుభవములోనున్న వి. అయి 

సను మై (శుతివాక్యముల బామాణ్యముననుసరించి యిట్లు కనబ డుచున్న 

సర్యోపాధులు (కాంతియుతను లే గదా కావలెను. ఏలనడ (కుతి నూరుతల్లుల 

సమానము గనుక జీవునికి యెస్సుడునూ అసత్యమును టోధించదు. ఇదిగాకనూ 

లోకమునందు చందుడొక్కడు అని తెలిసి ననూ రెండుచం చై బింబములుగా 

కనబడుట నక్రదొషమువలనశ కదా కావలయును. ఇష డై (శుతిమాత జీవునకు 

వా _స్తవమున సున్న ది (ఆ్రహ్మాయొ క కా డే-ఆ [బహ్మ సివు-తదితరమేమియూ 

లేదని జిజ్ఞాసువుసకు బోధించుచును తరి, “వనాగాత్వము, | వరో ఏలా Bout 

(థా ంతికల్పిత కములని నిశృయమ పగుచుస్పది. వౌ 

అట్టి బహ్మ నువ్వేఅని మహావా కరము దోధించాచున్న ది. కాన ముముతువ తన 

సత్యస్వరూపము (గ్రహించుటకు స్వశరీర సర్యోపాధులను జానపూరికముగ 

త్యజించిన, ళేషించునది తన పరిపూర్ణ స్వరూపమొక్కటియె, ఇందుకుగాను 
తాను యిప్పుడు అనుభవించుచున్న యీ పరిచ్చిన్న స్తూలశరీర సహితముగా 

సర్వోపాధులు చేనుకాను అని తన వా సవగ్యరూపమెన సాక్షి, (ప్రత్యగాత్మ 
స్వరూపమును తన హృదయాకాశమందు తెలుసుకొనినయెడల యిదియే తన 
వా_స్తవస్వరూపమైస అపాం. అప్పుడు యిట్టి అహం స్వరూపుడయిన చేను, ఆపర 

మాత్మయూ, నొక్కటియే యని (బహ్మోానుసంధాన వివరణ శద్దార్హములను 
బాగుగ గుర్తెరిగి అనగా మనోగోచరము చేసుకొని అపాం శర్యోపాధివిని 
ర్యుక్తః, సర్వాధిష్టాన, దృశ్యరహిత, సజాతీయ, విజాతీయ, స్వగత ఛేద 
రహిత, స్వ(ప్రకాశ, నిత్య, నిరతిశయ, నిర్వికార, అనంగ, అద్వితీయ, 
అఖండ పరిపూర్ణ శ్చై తన్యః - అని ధ్యానాదుల కాలమందున సర్వవ్యవహార 

కాలమందునగూడ సర్వదా (బహ్మాభ్యాసముచేయుట ముముత్తు క_ర్రన్యము. 
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ఇదియే పరి పూర్గ్ణ(బహ్మస్వరూసము. ఇట్ల పరమాత్మయే జీవునికి (శుతి “సయ 

యేషోన్త రహృడయఅఆకా శః తస్మిన్నియం మనోమయ: అమృతోహిరణ్మ్యయః ” 

అని తెలుపుచూ ఆ పరమాత్మనే “అంగుష్టమా(త్రః పురుషః” జీవునిహృదయా 

కాశమందు అఆంగుషమా(త్రమున (ప్రకాశించుచుండుననియూ, యీయననే 

జీవుడు ఆపరమాత్మగా తెలిసికొనుబకు అనగా జీవుని హృచయాకాశమునందు 

యున్నదియు, బాహ్యామందున్న పరమాత్మయూ ఒక్క దేనని ఉపదేశించుచూ 

దీనినే జీవునకు ఉపాసనామార్ల్షమున “*నయఏషోన్తర” అను (శ్రుతి తెలుపు 

చున్నది. ఇదియే జీవ్యబహ్మైక్యానుసంధానము, శుతిబోధ పరమ తాత్పర్యము. 

ఇట్టి నిర్గణపరిపూర్ణసర్వాధిష్టాన పరిపూర్ణచై తన్యమును ఒక్కమారుగా (ప్రధమ 

ముననే (గహించుటకు కష్ణసాధ్యమని తలచి (శ్రుతి, ఆనిర్దణపర్యబహ్మను, 

సత్యజ్ఞానా సంతములను ఉపలక్షణ స్వరూపముతో తెలుపుచున్న శ్లే యీ పర 

(బహ్మస్వరూసపము (పణవస్వరూపమనియెగూడ “ఓమిత్యేకాక్షరం(బహ్మ” 

అన్నుశుతి వాళక్యముచే జీవునికి ఆ (బహ్మ స్వరూపమును తెల్పుచున్నవి. కాన 

ముముక్షువు అనుసంధానాదులను యిట్టి జ్ఞానముతో యాచరించుట _శేయోదాయ 

కము. శీఘఫల పదమును అగును, 

ఇంకను తస పరమార్థస్వరూపమునిట్లు అనుసంధించుచుండవలెను:_ 

నయ సత్యజ్ఞానాసంత స్వరూపుడను. అనగా సర్వదా నా జ్ఞానము నిత్యమైనది, 

అబాధితము, నాలోయున్నది క్షానము-నా స్వరూపము జ్ఞానము, నెను యుండు 

నది జ్ఞానములోననే. కాన జ్ఞానేతరమేదియునూ లేదు. ఇట్టుసత్యమై అనంత 

మైన జ్ఞానమే నా పరిపూర్ణ స్వరూపము. విషయజ్ఞాన నము లెవ్వియునూ నా స్వరూ 

పముకావు. నేను నిర్విషయజ్ఞాన పరిపూర్ణ స్వరూపుడను. ఈభిన్న పరిచ్చిన్న, 

విషయములన్నియూ నా యందు ధాంతికల్సిశముగానున్న వి. అవా స్తవిక 

ములు _ ఈ నా స్వశరిరదృశ్యవిషయ సంభఘాతమంతయూ సర్వపరిపూర్తు 

డైన నాయందు, నా అనాది అవిద్యచె కల్చింపబడి నా అంతఃకరణమను 
కల్పీతోపాధి- నా అజ్ఞానమను బకటిలో నాయందు యీ దృొళ్యచ్నితానుభవముల 

సన్ని టినీ సుఖదుఃకానుభవములతో — చికటిలోనున్న శబ్దచలన, చిత) 
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పటమునందు కనబడుచిత్రముల లాగుసచూపుచు (వాంత్యానుభవములను 

నాకు కలుగ జయుచున్నది, కాని ఆ (ప్రదర్శన పటమందు వెల్తురు (పకా శము 
అవా 

పడగనే కు చిత దర్శనము కూర యచట నిలువదు. ఇశు నా సర్వాధి 
౮ (య గా 

బాన స్వరూపమును అఖండపటముముద నా జ్ఞానము ను |పకాశము కలుగగనే 

యిష్పుడు నాకు కలుగుచున్న ప్రాంత్యనుభివి “ర న లూ నశించి లేక 

ధి = ది 
చుండునను జ్లానానుసంధానాదుల నాచరించుచుండవలయును. ముముక్షువు యిట్లు 

చా! 

అల సతతమననాది సూగంతూవానుసంధానాదులను చిరకాలమభ్యసించగా అభ్యాస 

పాటవముచ కాలపరిపాకమున ధ్యానసమాభుల౨ఎదు [కమ ర్రమమున, (ప్రజ్ఞా 

వంతుడై సమాధికాలముస తన స్వస్వరూపసుఖము ననుభవించుచుండును 

అట్టిసుఖ మేదియనిన అదియే అభండాకారవృ త్తి —_ జ్ఞానులకు యిట్టి అఖండా 

కారానుభవము సమాధికాలమందు వారి జ్ఞాసజల ఎముచే జా్యాగద్దశయందు సామా 

న్యులు అజ్ఞానముతో సుమ పిదశయందనుభవించు సుఖములాగునపొందు 

చుండును. ఈ రెండునూ అఖండాకౌరవృ త్తులె. అయిననూ, జీవునకు అజ్ఞా 

నముచె సుషుప్తి యందు కలుగు అఖండాకారవృ త్తి బంధహేతువున్నూ 

ముముక్షువునకు జ్ఞానబలముచె సమాధిస్థితియందు కలుగు అఖండాకారవృ త్తి 

(జీవునిక్సిము క్తి హేతువు మోక్షసాధనమున్నూ అగుచున్నది ఎట్ట్లనయి 

తన అభ్యాసమహిమచ యిప్పుడు తసచ (థాంతితో అనుభవింపబడుచుస్న యీ 

స్వ శరీర, సర్వవృశ్యప సరిచ్చిన్న విచితాదులను మిథ్యయని్నిిగహించి గోషు పూర్ణ 

స్యపూర్ణమాదాయ. పూర్ణ మెవావశిష్య తే” అను శుతివచనము చొప్పున అహ 

మిదముల ఎకత్వపరిపూర్హ లతను (గ్రవాంచి అనుభవించును, అప్పుడు అద్వితీయ 

పరిపూర్ణ పదార్హముతప్ప వ మరేమియు గోచరించడు దీనికే (శతి ““ఎకత్వమను 

పశ్యతి" అని తెలుపుచున్నది. కాని యీ బకతషద రసము నిత్య మణుటలేదు. 

ంకన కాన యింకనూ అభ్యాసమావ శ్యకము. 

చను [బహ్మస్వరూపుడను.  _బహ్మయన్నను జ్ఞానమన్నను యొక ప 

టియె. అద్వితీయ, అభండపరిపూ ర్లజ్జానమ నావా స్త్రవస్వరూపము. కాని నా 
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యొక్క అద్వితీయ అఖండ పరిపూ జ్ఞానస్వరూపమును మాయా (ప్రభావము 

వల్ల, నా ఒక్కటియైన పరిపూర్ణ సత్యస్వరూపమునే జ్ఞాన, జ్ఞాతృ, జ్లేయ 

స్వరూపముల (కింద అవిద్యచే (భాంతికల్పితములై నాకు తోచుచున్నవి. కాని 

యిందులో నావా_స్తవస్వరూపము అద్వితీయనిత్య పరిపూర్ణ జ్ఞానస్వరూపమేగాని 

తదితరములేవియుకావు. ఎన్నిసికారములువచ్చినను కేవల జ్ఞానస్వరూపుడనై న 

నాయందు (భాంతికల్పితములై న జ్ఞాతృ, జ్లేయములయంగదే కలుగుచున్నవి, 

కాని నా వా_స్తవస్వరూవమెన స్వరూపజ్ఞానము నందు ఎన్నటికిని యెట్టవికార 

ములున్నూ కలుగుటకు వీలులేదు. ఈ వికారములన్నియు నాయందు (వ్రాంతి 

కల్పితములై యున్నవి. కాని వాస్తవముగా లేవు. ఈ దృ శ్యవికారములన్ని యు 

కేవలజ్ఞానస్వరూపుడ ,నెన నాయందు ని _స్తరంగమహాసముదము వాయు 

సంపర్కముచే తరంగములు, బుద్బుదములు, నురుగు రూపముల పరిణమించు 

చున్నయటుల, ఈ జ్ఞాతృజైయములు సర్వదృుశ్యువికారములును అవిద్యాసంప 

ర్క-ముచే కల్పింపబడి దృశ్యానుభవము నిచ్చుచున్నవి కాని వాస్తవమున యీ 

వికారములతో నా కెట్టిసం బంధమును లేదు. నేను కేవల జ్ఞానస్వరూపుడనై సాక్షీ 

మ్మాతుడుగ నుండి అందరి హృదయపుండరీకములయందును నేనే (ప్రత్య 

గాత్మస్వరూపమున తెలియబడుచున్నాను. కాన వా స్తవమున ఈ సాక్షి, 
(పత్యగాత్మ, పరమాత్మలని తెలియబడుచున్నది నా ఒక్కటియైన అఖండ 

పరిపూర్ణ చై తన్యమే ముముకువునకు జ్ఞానపూర్వకముగ యిట్లాచరించు అను 
సంధానాద్యభ్యాసా దులే స్వస్వరూపసుఖమును తాత్కా లికముగ అనగా జీవ 

దశయందు నిచ్చుచు కాలపరిపాకముచె జీవుని ప్రారబ్దాంతమందు చరమ 
సాక్షాత్కార వృత్తి నిచ్చి, యీ వృత్తి లయమై పోపును" ఇట్టి అనిర్వాచ్య 

మైన మోక్ష స్వరూపానుభవమును జీవునికి తెలుపుటకే శ్రుతులు “య(త 
నాన్యతృ శ్యతి, నాన్యచ్చుణోతి, నావ్యద్విజానాతి, సభూమా, యో వెభూమా 

తత్పుఖంో —__ “ఆనందో (బహ్మేతి వ్యజానాత్ ” అని కతెలుపుచూ “తత్త్వ 

మసి” అనియూ కూడ నిర్దిష్టముగా _ తెలుపుచున్నవి. కాన ముముక్షువు తన 

అభ్యాసపటి మచే కాలపరిపోకమున, తన సిత్యనిరతిశయ సుఖము నిట్లు 

పొందునని .గ్రహీంచవలయును. 



434 (బ్రహ్మ విద్యానుసన్హాన దర్పణం 

అనుసంధాన స్వరూపము 

(బహ్మవిద్యానుసంధాన మనగా అధికారి మహావాక్య[శవణముచే 
(తతియుక్ష్యనుభవములతో (గ్రహించిన విషయమును అర్హముతో నిశ్చ 
యించుకొని తదాకారవృ త్తి దృుఢత్వమును సంపాదించుకొనుటకున్ను, 

స్వానుభవమును పొందుటకుగాను పలువిధములుగా అనగా శుతివాక్యాను 

సంధానముతోను, లోకానుభవ, స్వానుభవ సచ్చా స్త్రియ దృష్టా_్త నములతోను 

(ప్రమాణసిద్ద యు కృలతోను మనసును నిరంతరము తచ్చింతనలో "యుంచుపే, 

అనగా __ సదా(బహ్మాభ్యాస మును సలుపుట. (బహ్మాభ్యాస మనగా____ 

శో తచ్చింతనం తత్కథనమన్యోన్యం త(త్పబోధనమ్ | 

ఏత దేకపరత్వంచ (బహాాభ్యాసం విదుర్చుధాః I 

అని విద్యారణ్య స్వామి తెలపియున్నారు. దీనికిగాను ఒక్కటియె, ఏకరూప 
మైన ఈ విషయమునే వృత్తి వ్యాపిని సంపాదించి వివిధోపాయములతొ 
మనసుకు (బహ్మావిషయకత్వమును సత్పదార్జానుభవమును పొందవల 

యున్నది. దీనికిగాను మనోనిరోధమావశ్యకము. దీనిని వె రాగ్యాధ్యాసాదుల 
వలనే సంపాదించవలయునుగాని, వేరుదారి లేదు. ఇట్టి ప్రయత్నమే తపస్సు, 

అనుసంధానమన్నను, తపస్సన్నను దాదాపు ఒక్క-టియే యగును. ఇట్టి తస 
శృబ్ద వివరణ మేమనగా __ 

శో మనస శ్చేన్లిియా ణాంచ ఐకా(గ్యం పరమంతపః । 
రగా oe 

అని గీతావచనము___ 

శో॥ అన్వయవ్యతిరేకాది చింతనం వా తపోభవేత్ 1 
'అహం (బ హ్మేతివాక్యార్థటో ధాయా లమిదంయతః || 

A 

శ్ ॥ కోఒహం, ము క్రిఃకథం, కేనసంసారం (పతిపన్న వాన్ | 

ఇత్యాలోచనమర్థస్య తపశ్శంసంతి పండితాః ॥ 

అని వార్తికకారులు తెలుపుచున్నారు. నిర్దిష్ట శుతివాక్యములను బట్టి యిచట 
విచారింతము. గ్ర" “ బహ్మవిదాప్నోతిపరమ్” అనగా బ్రహ్మచే త్ర మోక్ష 
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మును పొందుచున్నాడని చెప్పుచున్నందున మోకర్టిమైన వాడు (బహ్మరూప 

మును (గహించవలసి యున్నదిగదా ! “సత్యంజ్ఞానమన _న్తం బ్రహ్మ” అని 

స్వరూప లక్షణములతో చెప్పి ఇట్టి వానిని “యోవేద నిహితం గుహాయాం 

సరమేవ్యోమన్” బుద్ధియందు గల హృదయాకాశమునందు ఈ (బహ్మను 

ఎవడే తే తెలుసుకొనునో అట్టివాడు అన్నికోరికలను (సర్వకామములను) 

పొంది (బ్రహ్మస్వరూపుడగును. అనుటవల్ల ఈ బుద్దిగుహయందు ఈయన 

నెట్టు తెలిసికొనవలెనను శంకకు *సయఏషో _న్తరహృదయ ఆకాశః, తస్మి 

న్నయం పురుషోమనోమయః, ఆమృతోహిరణ్యయః” అని యీ హృద 

యాకాశమందు మనోమయుడును, మరణధర్మరహితుడును, జ్యోతిర్మ 
యుడును అగు పురుషుడున్నాడని తెలుపుచున్నది. ఇంకను ఈ “సయఏషో౭ 

నృరహృదయ ఆకాశః' అను ఉపాసనను బట్టి ఇట్టియుపాసకుడే ఆపరమాత్య 

రూపుడు తానే యగునని తెలుపుచున్నది. అట్టిపరమాత్మస్వరూపమెట్టుండుననగా 

“యస్మాత్సరంనాపరమ స్పికించి ద్యస్మాన్నాణీయోనజ్యాయో౬ స్తికళ్చిత్ వృక్ష 

ఇవ_స్తబ్దోదివితిష్టత్యేక _న్తేనేదంపూర్ణం  పురుషేణసర్వమ్ ” అని దేని 
కన్న అధికమైనది లేదో, దేనికన్న సూక్ష్మమైనదిలేదో, అట్టి ఒక్కడగు 

పురుషుడు, అనగా (బహ్మ నిర్వికారుడై , స్వ(పకాళుడై , వృక్షములాగున 

ఆచలుడై జగమంతయు వ్యాపించియున్నవాడు అని చెప్పుచున్నది. “స ఆత్మా 

ఈయనయే ఆత్మ అనగా సర్వులహృదయమందు (పకాశించువాడు అని చెప్పి 

ఇంకను ఈయనను తెలుసుకొనవలసినచోటు, (శ్రుతి॥ “అధోనిష్ట్యావిత 

స్తా్య_నే నాఖ్యాముపరి తిష్టతి । జ్వాలమాలాకులంభాతీ విశ్వసన్యాయతనం 

మహత్ ॥ అని కంఠస్థానముకంె 12 అంగుళముల (క్రిందను, నాభిస్థానము 

కంట 12 అంగుళములకు పె4ను ఉన్న స్థానమందు ఉజ్జ్వల(ప్రకాళ 

మానుడై జగదాధారుడై యీ పర్య బహ్మము (ప్రకాశించుచున్నాడు అని 

చెప్పుచున్నది. ఇంకను “అయమాత్మా బహ్మ” ఈ (ప్రత్యగాత్మ్యయే ఆ [బహ్మ 

యనియు, “తత్సత్యం అదియే నిజమని, “త త్త్వమసి' అనగా ఇట్టి (బ్రహ్మ 

సివేయని మహావాక ము చెప్పుచున్నది. ఇట్లు చెప్పి యింకను, 
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లో ఆత్మానం చెద్విజావీయా దయ మస్మీతిపూరుషః | 

కిమిచ్చన్ కస్యకామాయ శరీర మనుసం జ్వరత్ Il 

ఇట్ట యాత్మను తానుగా తెలుసుకొన్న పురుషుడు దేనినికోరి శరీరమును 

తపింపజేయును * అని చెప్పుచున్నందున ఇట్టి పురుషుడు నిష్కా-ముడై సర్వ 

మును తానెయగుచున న్నాడని తెలియుచున్నది. ఇంత స్పషముగా మన స్వరూ 

పమును తెలియజేయుచున్న వేదమును, వేదమసగా ఆ_ప్తవాక్కు, నూరు 

తల్లుల సమానమగు శుతివాకకములయం దు విశ్వాసము కలుగకుండుట 

అవిద్యాబలము వల్లనగాని, మరేదియి కాజాలదు. సర్వ (పయత్నము లచేతను 

జిజ్ఞాసువు ఈ అవిద్యానిర్యూలన నమును గావించవలయును. ఇట్ట (సయత్నము 

లలో ఈ (బహ్మవిద్యాగుసంధానము _సాక్షొత్సాధనమని లోగడనే చెప్పి 

యుంటిమి. ఈ (బహ్మావిద్యానుసంధానము నా సాంసారిక దుఃఖ ఆత్యంతిక 

నాశముకు కుఠారము వంటిది. ఈ ముముక్షువు తన స్వస్వరూపమును ముఖ్య 
ముగా నేను జ్ఞానస్వరూపుడను, చిదాకాశస్వరూపుడను అని అనుసంధానము 

చేయునపుడు ఈ చిదాకాశరూపమును ఇట్లు తెలుసుకొనవలయును. ఆకాశ 
మన్న చిదాకాశ ___ మహాకాశములు సాధారణముగా ఒకటిగా స్ఫురించు 

చుండును. గాని వీటి స్వరూపములు అత్యంత భిన్నముగా నున్నవి. గనుక 
ఇచట జిజ్ఞాసువు ఈ విమర్శను (గ్రహించవలయును, చిదాకాశమునందే 

ఆ మహాకాశాదులుకూడ కల్పితములు. ఈమహాకాశము జడము_వినా శీ 

అవకాశమే స్వభావముగా గలది. ఇట్టివి మహాకాళ లక్షణములు. చిదా 
కాశము' _ నిత్యమైనది  అవినాశ — జ్ఞాన స్వరూపము. ఇట్టి భఇదము. 

లను అభ్యానకుడు అనుసంధానకాలములో (గ్రహించ చవల సి యున్నది. 

చిదాకాశము నిరుపమానమెనది. గాన ముముక్షువునకు (గహణసౌల 

భ్యమునకుగాను యా చిదాకాశము నిర్మల మహాకాశము వంటిది అని చెప్ప 

బడినదేగాని . రెంటికిని లతణములన్నియు - సమానముగా సరిపోవునని కాదు. 

ఉవమానములు. సామాన్యముగా కొన్ని అంశములలోనే ఉపమేయమును. 

పొందియుండును గాని సర్వలక్షణములు ఉభయ్య్మత సమానముగా.  నుండవు. 
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ఈ వృత్తి వివేచనమనునది పలుశాస్త్రజ్ఞాలచే (వ్రాయబడిన పెద్ద 

విషయము కాని యిచట మన [ప్రకరణము ననుసరించి ఆవశ్యకమగు వివే 

చననే తీసుకొనడమైనది. జీవుడు తాను వినినదిగాని, చూచినదిగాని, అనుభ 

వించుచున్నది గాని, అనుభవింప దలచినదిగాని, లేక తన పూర్వానుభవస్కృతిని 

గాని, మనసుచేగహించు అంత కరణ సరికామము వృ త్తిఅన బడును. 

చిత్తము విషయాకారవన్యా ప్తి నొందుట (ప్రవృత్తియనియు, చిత్తము 

నిర్విషయమై .(బహ్మాకారవ్యా పి నొందుట నివృత్తి యనియు 
చెప్పబడుచున్నది. (పతిజీవుడును నేను నేను అని తనను (గహించుటకు 

ఈవృ త్రియే సాధనమగుచున్నది. ఈ వృ త్తియను సాధనము లేనిచో తనను 
తాను తెలుసుకొనుటగాని, పరవిషయాదుల తాను (గహించుటగాని జరుగు 

టకు వీలులేదు. నివృ త్తియనగా జీవునికి తన వా_స్తవస్వరూపమును (గ్రహింప 
జేయు సత్యస్వస్వరూప వృ త్తి. (ప్రవృత్తి అనగా సర్వదృుశ్య విషయములను 

(గహించు వృత్తి. ఇదియే విషయాకారవృ త్తి. వృ_త్తియనునది చిత్తపరిణా 

మము. ఇది అంతఃకరణ ధర్మము. కల్పితము. కాని ఈ వృత్తి ఎటువంటి 

దై నను జీవునికి .వృత్తియే తన వ్యవహార-__పరమార్హములను సాధించుటకు 

సాధనముగాని మరేమియు గాదు. కొని ఇవి జీవునికి సాధనమే కాని స్వరూపము 

కాదు. అయిననూ మానవునకు సాధనములేనిది దేనిని సాధించుటకును వీలు 
కాదుగదా ? కావున జీవుడు తన అర్హపరమార్థలాభముల రెంటికిని ఈ వృత్తినే 

ఆ(శ్రయించవలసి యున్నది. దీనిని గురించి యిచట “యోగళ్చి త్త వృత్తి 

'నిరోధః” అని పాతంజల సూూతకారులున్నూ “(బహ్మా ణ్యజ్ఞాననాశాయ 

వృ త్తివ్యా ప్తి రపేక్షతే” అని పంచదశికారులును ఉభయులును ఈ వృ తినే, 

సాధనముగ చెప్పుచున్నారు. కాని ఒకరిచే వృత్తి నిరోధముగను, మరియొక 

రిచే వృత్తి వ్యాప్తి పరమప్రా ప్తి సాధనముగను తెలుపబడినది.” అచదై త 

సిద్దా న సిదికి రెండువచనములును సమన్వయము చెసుకొనవలసి యున్నది. 
ధి “ధి 
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వెట్టన పాతంజల సూత్రము ననుసరించి విషయవృ త్తి నిరోధము వలన చిత్త 

'న్థైర్యము కలుగును. ముముకువున కిదియావశ్యాకము గాన దీని ఆవశ్యకత 
యా 

స్పష్టము. కాని ముముకువునకు విషయాకార నిర్విషయత్వతకున్నూ, వృత్తి 
బ్రహ్మాకొరమగుటకునూ, తత్స్వరూపమునొంది నిలచుటకునూ గూడ యీ 

వృత్తియొక్క యావశ్యకత కనబడుచున్నది. కాని జిజ్ఞాసువై నముముక్షువు 
నకు విషయాకార చి త్తవృత్తులను నిరోధించి, చిత్తస్టెర్యము నొందించి 

తన సత్యస్వరూపమైన సత్యజ్ఞానాన_న్హ లక్షణములను వృ త్రిచే వ్యాప్తి 
నొందింపజేసి, నిదిధ్యసనాద్యభ్యాసాదుల ఫలపర్యంతము చేయుట కర్త 
వ్యము గాన ఈ వృత్తిస్వరూప స్వభావముల వి చారించుట యావశ్యకము. శుద్ద 
జీవుడు (బ్రహ్మ శ్వరూపుడే గనుక ఇప్పుడు తన జీవ భాంతి నివారణమునకు 
తన సత్యస్వరూపాజ్ణానమును నశింసజేయుటకు ఈ వృ_త్తియే అయే 
చతనుని శ్ర) విద్యారణ్యులు తెలుపుచున్నారు. కాని ఈ వృత్తి కల్పితమైన 
అంతఃకరణ పరికామరూపము. అయినను ఈ వృత్తియే జీవునకు తన 
(పయోజన, పరమ (పయోజనములకు, సాధన మగుచున్నది. ఈ వృత్తి 
తూసమెన కల్పితాంతఃకరణోపాది యే సమస్త జీవు౨కును వారివారి సుఖదు౩ 
కూనుభవములకు, విషయభో గములద్వారా సాధనమగుచున్నది. ఈ దృశార 
సుభవము లన్నియు, ఎట్టీవి, ఎంతవియైనను, జీవకల్పితములే గాని పర 
మార్గ వా_స్తవములు కావు. అధ్య స్త మైన ఈ విషయాకార వృతుల వలన 
జీవునికి కలుగుచున్న సుఖదుఃకానుభవములు గూడ వృత్యా(శితములై. తాత్కా- 
లిక పరంపర నొందుచుండును ఈ వృ డ్రి జీవునికి సంకల్ప వికల్ప సహితమై 
విషయాకారములను కణక్షణముగా, గావించుచుండును. ఈ వృ_త్తిరూప 
మైన చిత్తము స్వభావముగ ఆత్మాకారముగాను, అనాత్మాకారముగాను కూడ 
నున్నది. ఇందులో అనాత్మాకారమును నిరోధించిన పక్షమున, ఆత్మాకారము 
స్వభావముగ స్ప్సురించును. కాని జీవుని యొక్క_ అనాది అవిద్యామాయా 
(ప్రభావముచే ఆశ్యాకారమెన తన స్వస్వరూపము స్పష్టముగా స్ఫురించదు. 
ఇందుకుగాను ముముతువనకు తనసత థి స్వస్వరూపానుసంధానాదులను 



వృత్తి వివచనము 439 

వృత్తి వ్యా ప్రిచే అభ్యసించుట యావశ్యకము. జీవుడు స్వభావముచెత ఆత్మ 

స్వరూపుడుగా నున్ననూ జన్మ నొందునపుడే అనాది అవిద్యావృతుడై తన 

వాస్తవ స్వరూపమును (భ్రాంతియుతుడై మరచుచున్నాడు. అయిననూ తన 

సరమార్గ స్వభావమాచ్చాదితమై తనయందే, మెడలోని హారమును మరచిన 
వాని లాగున నుండును. జీవునకు తన _సత్యస్వరూపము పరిపూర్ణమైనది 

గాన ఎచటికిని పోవునదిగాదు. ఎల్లప్పుడునూ తనతోడనే యుండును. 

ఎట్రన ఘటము పుట్టినపుడు ఆకాశముచేత సంపూ రె పుట్టును. 

జలము, తండులాది. దవ్యములు ఘటము పుట్టిన తరువాత పురుష పయత్నముచే 

ఘటములో నిండింపబడును. అనంతరమందు నిండింపబడిన జలతండులాదులను 

ఘటములోనుండి తీసివేసిననూ దానినుండి అకాశమును నివ ర్తింనజేయుటకు 

ఏ _ప్రకారముననూ శక్యముగా నుండదు. ఇంకనూ ఘటముఖమును మూసివేసి 
ననూ ఘటములోపల నాకాశము నిండియెయుండును, అ ప్రై చిత్తముపుట్టినపుడు 

ఆత్మ చై తన్యముతోడనే పూర్ణమై పుట్టును. జీవునికి ఈ చిత్తము పుట్టినతరు 

వాత సుఖదుః థాద్యనుభవములకు కారణములై న ధర్మాధర్మములనుబట్టి ఘట 

సట, రూప, రస, గంధ, సుకాదివృ త్తిరూపములు మూసలోకరిగిపోసిన 

త్మామమువలె చిత్తమునందు సం|కమించును. ఇవియే విషయాకారవృత్తులు. 

ఈ విషయచి త్తవృత్తులను నిరోధింసగనే స్వత సిద్దమైన పరమాత్మాకారము 

(ప్రకాశించును. చిత్తమునకు సుఖదుఃథాది విషయాకారము ధర్మాధర్మములచెత 

కలుగుచుండును. _ అనాదిసిద్దమైన. చిదాత్మాకారము జీవుడు స్వభావముచేతనే 
కలిగియుండును. గాని అది జీవుని పయత్నముచేగాని, స్పష్టముగా తెలియ 

బడదు. సర్వవృ త్తి శూన్యమెనచి త్తము అఖం డాకారమై పరమాత్మను [పకా 

శింపజేయును. జీవునకిట్టిస్టితి నివు _త్త్యభా్యాసమువల్లగాని కలుగదు. 

ఈః వృత్తులు జీవునికి ఘటోపాధిలో జలమువంటివి. అనగా ఆగన్తుకములు. 

ఆకాశము ఘటముపుట్టుటకుముందునూ, పుట్టినతరువాతనూ, ఘటములో 

జలమున్న పుడునూ, ఘటములోని జలముతీసి వేసినతరువాతనూ, ఎల్లప్పుడునూ 
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ఘటమున కాకాశము నిత్యముగాయుండి ఘటనాశాన నతరము ఆ ఘటాకా 

శమే మహాకాశమగుచున్నది, ' కాని ఘటములో జలాదులున్నకాలమున ఈ 

ఆకాశము స్పష్టముగా కనబడక జలాదులను తీసివేసినయెడల ఘటాకాశముగ 

స్పష్టముగా గోచరించును. కాని ఘటములో జలమున్నంతకాలము ఈ ఆకా 

శమే అస్పష్టముగా ఘటమందుండును. ఘటములోని జలము తీయగనే ఆకా 

శము తన స్వభావరూసమున ఘటమందు గోచరించుచూ, ఘటభంగము 

కాగానే అదియే మహాకాశమగుచున్నది. ఇళ్లే చిదాకాశము జీవునికి నిత్యమై 

జీవోపాధియందు (ప్రవృత్తులున్నంతకాలము స్పష్టముగా తెలియబడదు, కాని 

అభ్యాసాదులచే విషయ్మపవృత్తులను నిరోధించినయడల ఈ చిదాకాశస్వరూ 
సమే జలముసరిహరించిన ఘటమందు ఆకాశములాగున జీవునియందు 

స్పష్టముగా స్పురించుచుండును. ఎలనన మహాకాశము ఘటమునకు ఎట్టు 

నిత్యమై సహజముగానున్నదో జీవుచకునన్తు చిదాకాశము నిత్యమై సహజ 

ముగ నున్నది గానచి తవృత్తుల నిరోధించగనే తనస సహజలక్షణ మైన చిదాకా 

శము జీవునికి స్పురించుచుండును. కాని పైన తెలిపినయటుల విషయవృుత్తు 

లున్నంత కాలము స్పష్టముగ తెలియబడదు, కాన జీవుడెం తెంత దృుళశస్టస క్త కతా 

విషయవాసనాత్యాగముల నభ్యసించుచుండునో, అంతంత తనచి త్తవృత్తి బై 

ములనొంది తన వా _స్తవస స్వరూపబింబమును గోచరింపజేయుచుండును ఇదియే 

(బహ్మాకారవృ్తి. సాధకుని చిరకాలాభ్యాసమువలన తన స్వస్వరూపమైన 

(బహ్మాకారవృ త్తివ్యా పి పిచే కాలపరిపాకమున' తదాకారాకారితమగును. అనగా 

సత్పదార్థము గోచరించును. ఇదియే చరమవృ త్తి సాకెత్కారమని చెప్పబడును. 

అప్పుడు (బహ్మాకార మొక్కటియేయుండునుగాని వృత్య సేకలేనందున వృత్తి తి 

తానుగనే. నశించును. చి్నిదూపజడరూ: ము యొక్క. వివేకజ్ఞానముచేతగూడ 

(బవ్మాసా కెత్కా రముకలుగునని పూర్వాచార్యవచనములు తెలుపుచున్నవి. 

_ ఇంకనూ, 

శో (పవృ త్తించ నివృ_త్తించ కార్యాకా ర్యేభయా భయే | 

బంధం మోక్షంచ యావే త్తిబుద్ధిస్సాపార్థసాత్వికీ 11 

ఇది (పవృ త్తి, ఇది నివృత్తి. ఇదిచేయళగినది. ఇది చేయతగనిదనిన్ని, ఇది 
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బంధము, ఇది మోక్షమనిన్నీ స త్వబుదివల్లనే మానవునికి తెలియుననిన్నీ. 
చాయి @ గొ 

శో॥ (పవృ త్తించ నివ్ఫ తించ జనా నవిదు రాసురాః । 
౧ అణాల అనాలో | 

నశొచం నాపి చాచారో నసత్యం తేషువిద్యతే ॥ 

కేవల లౌకిక బుద్ధికలవారు అనగా పరమార్థమునెరుగనివారు అసురులని భగ 

వద్వచనము తెలుపుచున్నది. ఇట్టివారు ప్రవృత్తి నివృత్తి భేదములనెరుగ 

జాలక కవల (ప్రవృత్తిపరులై శౌచ, సదాచారములను వదలి సరమార్గసత్య 

మును (గ్రహింపలేకున్నారని (శ్రీ భగవద్వచనము తెలుపుచున్నది. నివృత్తి 

అనగా వృత్తిహీనమనిగాదు. ముముక్షువు తన పరమార్థస్వరూపమైన సత్య 

. జ్ఞానానంత లక్షణములందు తన వృత్తిని వ్యాపి నొందించుకే నివృత్తి అన 

బడును గాని వూరకయుండుటగాదు. ఈ సాధనమే జీవునకు కాలక్రమమున 

సంసారబంధనివృ్తి త్రియెశ ము _కిసాధనమగును. కావున ముముక్తువై న జిజ్జా 

సువు సర్వకాల సర్వావస్టలయందును సర్వవిధముతే న శాస్త్రీయ స్వ|పయత్ను 

ముతో తన వృ్షి తిచే “ఓంకారవాచ్యుండునూ, (ప్రజ్ఞా కఘనుడునూ, పత 

గాత్మయూ యగు (బహ్మయే తానని, అనగా అహం నేను అని ఫలపర్యంతము 

తన సత్యస్వరూపమైన సత్యజ్ఞానానంతలక్షణములయందు (పీతి నిశృయపూర్వ 

కముగ వృత్తి వ్యా ప్రినిగావించి దహరాకాశమందు సతతానుసంధానాదుల 

నాచరించుచుండుటచే సంసారబంధనివ_ర్రకమై జీవునికి ముక్తిని కరతలామల 

కము గావించును. ఇదియే ' జీవునకు అహ్మాఒ జ్ఞానమును నశింపజేయు 
పరమసాధనము. దీనికి వృ త్రి సహాయమపేక్షితము. ఇదియే “(బహ్మణ్య 

జ్ఞాననాశాయవృత్తివ్యా ప్రిరపేక్షతే” అని విద్యారణ్యులు తెలిపిన వచనమున 

కర్గమని (గహించవలయును. 

అనుసన్థాన రహస్యము 

ఈ |బహ్మవిద్యనుగురించి బుషి(పో క్తముగాను పూర్వా చార్యులవల్లను 

శాపాానుభవయు క్రముగో, అతివిపులముగ, రచోననిబంధనానుకూలముగను 
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పెక్కుగ్రంథరాజములు విరాజిల్లుచున్నవి. ఐనను గహనమైన శాస్తాంర్ధసమ 
న్వయము నెరుంగని జిజ్ఞాసువులకు ఇట్లి గంథము చాలాయుపకరించునను 

ఉద్దేశ్యముతో (శ్రుతియు_క్ష్యనుభవములననుసరించి [వాయుచుంటిని. ఇది 
(బహ్మావిద్య. ఇందు ముముక్షువు మహావాక్యమునా। శయించి అనుసంధానమును 

జరుసవలయును. అట్టి మహావాక్యముచే తెలుపబడుసద్వస్తువు నిర్లుణ (బహ్మమే 

గాని సగుణముకాదు. కర్హృత్వభో _కృత్వరహిత మెన ఇట్టిస్వరూపము సర్వాం 

తర్చహిర్వ్యాపక మై స్వ(పకాశాఖండ పరిపూర్హచ్చై తన్యముమా(త్రమేయున్నది. 
అనుసంధానమన్న -_ నోను ఎట్లిస్వరూపుడను? అని తన పరమార్హస్వరూపమును 
బాగుగా తెలిసికొని దానిని పునఃపునః మనస్సుతో అనుకొనుట, లేక అను 

సంధించుటయేకదా. ఇట్లుచేయుటకు నోను అని యుచ్దేశించగనే మొట్టమొదట 
తన హ స్తపాదాదులు, తన దేహస్వరూపము, అనగా పొట్టి, పొడుగు, స్టాల్యము, 
కార్మ్యత, 'దేహకాంతివిలాసములు నేను చేయుచున్నా నను క_రృత్వాభఖిమాన 

వాసనలు మొదలుగాగలవన్నియు సాధారణముగా స్పురణకు వచ్చుచుండును. 

ఇట్టి పరిచ్చిన్నస్వరూపవృ త్తులతో సత్యజ్ఞానానంతరూపమైన వస్తగహణము 
చేయుటకుగాని, తానుయని అనుటకుగాని సుసాధ్యముగానుండదు. ఎందు 
చేతననగా లోకములో బృహద్వస్తువులనేకములు కారణాంతరములచే 

సహజముగనే చిన్నవిగా (గహింపబడుచున్నవి. గాని సహజావస్థలో 

చిన్నవస్తువును పెద్దదిగాచూచుట సంభవించుటలేదు. ఐనను అట్టిపెద్ద 
పరిమాణ్యగహణములు  యంతసహాియముల వల్ల నే కలుగుచున్నవి గాని 

అన్యధాగా సహజముగా కలుగుటలేదు. దీనినిబట్టి మనము (గ్రహించవలసిన 

దేమన, సెద్దవస్తువుకారణాంతరములచేనై నను మన (ప్రయత్నము లేక సహ 
జముగా చిన్నదిగా కనబడుచున్నదిగాని చిన్నవస్తువును పెద్దదిగా తెలిసి 

కొనుట ఎల్టపరిస్టితులలోను సహజముగా సంభవించుటలేదు. గాని మన [పయ 
త్నముచేతన చిన్నదిగా కనబడువస్తువును పెద్ద పరిమాణముతో తెలుసుకొను 
టకు సాధ్యమగుచున్నది. అన్లై ఇప్పుడు కారణాంతరములచే మనలకు పరి 

చ్చిన్నాకారములతో కనబడుచున్న “అహం” అనగా నౌను అనుదానిని (శుతి 
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బోధననుసరించి అవరిచ్చిన్నపరిపూ ర్లవస్తువుగా (గ్రహించుటకు మన (ప్రయ 

త్నము లేక సాధ్యముకాదు _ గాన దీనికి విశేష పయత్నము కావలసి 

యున్నది. సర్వదా పెద్దవస్తువు చిన్నగా కనుపించుటకు కారణము దోషమే, 

ఇప బృహద్వస్తువై న (బహ్మనుకూడా చిన్నగా (గహించుటకు దోషమే 

కారణముగా యుండవలయును _ ఇట్టి దోషమేదని విచారించిన స్వతస్సిద్ద 

మైన అజ్ఞానమేనని నిర్హయమగుచున్నది. ఈయనాద్యవిద్యా సంపర్క-ముచే 
నోను అని తలచినవెంటనే తన పరిదృశ్యమానమెన విగ్రహము స్ఫురించును. 

ఇందుకుగాను (బ్రహ్మవిద్యాభ్యాసకుడు శాస్త్ర శ్రవణ జ్ఞానవివేచనముచే నోను 
అను తన స్వరూపము అపరిచిన్నమైనదనిన్నీ తెలుసుకొని తన్ని శృాయమునకు 

సర్వదా ఎన్ని వ్యవహారములు (ప్రారబ్దవశమున చేయుచున్నను ఈ కరచరణాది 

విశిష్టమైన దేహము నోను అను తన స్వరూపము కల్పితమనిన్నీ, ఇది కేవల 

వ్యవహార పయోజనముకలదియేగాని సత్యము కాదనిన్నీ, ఐనను తన అనాద్య 

విద్యాకామకర్మ లఫల సుఖదుఃఖభో_కృత్వమునకుగాను ఈః స్థూల, సూక్ష్మ 

(అంతఃకరణము) శరీరములు పొందితిననిన్నీ (ప్రత్యక్షముగా చూచుచున్న 

ఈ స్టూలదేహదహనసంస్కారమైన తదుపరిగూడా శేషించునది నోను అనగా 

తాను అని వ్యవహరించు అంతఃకరణ మేననిన్నీ ఈ యంతఃకరణోపాధిగూడా 

కల్చితము, నళ్యము అని వివేచన మననాదులచే తెలుసుకొని తదుపరి శేషించు 

ఏకపదార్థమె సత్యమైన నేను అనునది తన వా_స్తవస్వరూపమని సర్వదా 

(పారబ్షానుసారవ్యవహారము లెన్నిచేయుచున్ననూ, ఈ నిశ్చయము నభ్యసించ 

వలయును. కొంతకాలమున కట్టి దార్యమును అభ్యాసపాటవములచె పొందిన 

వాడగుచూ, అప్పుడు అనుసంధానకాలములో నేను అను స్ఫురణపొందగనే 

తన స్వరూపము పూర్తిగా గోచరించకపోయినను నేను అని తలచిన వెంటనే 

తను అపరిచ్చిన్ను డని, స్వప్రకాశరూపుడని, యీ దృశ్యమంతయు అధ్య స 

మైనదనిస్నీ వా_స్తవముకాదనిస్నీ, (గహించి తన సత్యస్వరూపమును అను 

సంధానమొనరించుటకు చాలా సుసాధ్యమగును. సులభ్యముగానుయుండును; 

ఇదియే రహస్యము. నేను అయిన తనయందే సర్వద్యశ్యము రజ్జుసర్పద్భ 
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ష్టాంత న్యాయమున (భాంతికల్పితమైనట్టు (గహించినిశ్చయించుకొనవచ్చును. 

కాని యచట ఒక శంకకు అవకాశము కనబడుచున్నది. (ప్రథమముననే 

అధిష్టానజ్ఞానముకలిగిన అధ్య స్తదృశ్యము ఉండనేయుండదుగదా? అని, కాని 

ఇచ్చట ఇట్ల సందేహమున కవసరములేదు. ఎందుచేతననగా శా స్త్ర శ్రవణజ్ఞాన 

ముచేఅధిషాన స్వరూపమును తెలుసుకొన్నను అట్టి నిశ్చయము వెంటనే 

కలుగదు. “సతతాభ్యాసమువల్ల నే అట్టినిశ్చయము పొం దనగును. ఇట్టి. నిశ్చయ 

మును పొందినను స్వానుభవమును పొందుటకు ఈ నిశ్చయజ్ఞాన సత 

తాభ్యాసము అనగా-_ 

శ్లో॥ దృశిస్వరూపం గగనోపమంపరం సకృద్విభాతంత్వజ మేక మక్షరమ। 
ఆలేషకం సర్వగతం యదద్వయం తదేవచాహం సతతంవిము ర్స్ 

ఓమ్! 

అనగా నేను జ్ఞానమా(త్ర స్వరూపమై, ఆకాశమువలె నిత్యమై, స్వ(ప్రకాశ మై 

జన్మాదివికారరహిత మై, పుణ్యపాపసంబంధ వివర్తిత మై, సర్వవ్యాపక మై, 

జీవాభిన్నమై ఏ పరమాత్మస్వరూపము కలదో, అట్టి పరమాత్మస్వరూపము 

నేనె _ నేనే అవిద్యావిము కుండను. 1. 

శో అజోఒమరశ కిన తథాఒజరో ఒమృత స్ప్వయంప్రభస్సర్వ 

గతోఒహ మద్యయః | 

నకారణం కార్య్వమతీవ నిర్మలః సదె దై వతృ పశ్చతతో వము ర్త 

ఓమ్ ॥ Il 

నేను శుద్దమైన జ్ఞాన స్వరూపుడను. స్వభావముచేత వికారరహితుడను. అట్టి 
వికారములు నాకు లేవు. నానాదిక్కులందు సర్వవ్యాపకుడనై యున్నా డను. 

జన్మాదులు నాకులేవు. నేను స్వస్వరూపమందున్న వాడను. పై విధమున ధ్యాన 

సమాధుల వల్ల (పతిబంధ నివ్భ _క్యనంతరము “పూర్ణ స్యపూర్ణ మాదాయ 

పూర్ణ మే వావశిష పతే” అని (శ్రుతిచెప్పు అనుభవము కలుగును. ఇదియే సాక 
న్యు క్తి & మార్గము. ఇతరములు కావని. 
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లో ద్రవ్య మన్హక్రియాకాల శ క్రయస్వాధు సిద్ధిదా; 1 

పరమాత్మపదం (ప్రాప్తుం నోపకుర్వ న్రి కాశ్చన ॥ 

అవగా (దవ్యశ క్తి, మంన్త్రిశ కి, క్రియాశక్తి, కాలశ క్ ఇవియన్ని యు 

ఫలమునిచ్చునవేగాని, _ పరమాత్మపద(ప్రాప్తిలో మాత మివియేవియు 
ఉపకరించవు అని వసిష్టవచ నము తెలుపుచున్నది. గనుక ముముకువై నవాడు 

గుర్వీ శ్యరానుగహములతో సిద్దాంతదార్థ్యమును_ బాగుగా సంపాదించి సత 

తానుసంధానమును చేయవలెను. ఇట్లు చేయుటకు మనోనిగహము కావలెను. 

ఇట్టి మనోనిగహము చాలా (ప్రయత్నముతో గాని లభించదు. అర్జునుడంత 

వాడు ఈ మనోనిరోధమును గురించి... 

థో చంచలంహిమవః కృష (పమాథి బలవద్భఢమ్ | 
య ల (టు 

తనా్యాహంనిగహం మన్యవాయోరివ సుదుషారమ్ ॥ 

అనగా ఓ కృషపరమాత్మా ! ఈ మనస్సుమిక్కిలి చంచలమెశది. (పమాద 
€3 a 

ములు గలది. వాయువును మూటకట్టనట్లు ఈ మనస్సును నిగ్రహించుట 

అసాధ్యమని నేను అనుకొనెదను, అనియని; (శ్రీ కృష్ణ భగవానుడు 

శో అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్ని(గహం చలమష్ 1 

అభా సేనతు కౌంతేయ వై రాగ్యణచగృహ్యతే 11 

అనగా మనసు నిలుపుట చాలా కష్టమైనదనుటకు సంశయము. లేదుగాని, 
అభ్యాసముచేతను, వై రాగ్యాదుల చేతను మససును నిరోధించ వచ్చునని 

చెప్పుచున్నాడు. గాన ఈ యనుసంధానము అంత తేలికగా కలుగునది కాదు. 

విశేష(పయత్నాభ్యాసాదులచే నాధ్యమగును. ఎంతక కష్టసాధ్యమైనను సాధించ 

వలసినదేగాని, ఆత్యంతిక దుఃఖనాశమును కోరు మాశవువకు వేరొక 
మార్గము లేదు. ఇట్ట అభ్యాసమే నిరంతరము విసుగుచెందక చేసిన యడల 

ఫలము తప్పక “కలుగునని శ శాస్త్రమున్నూ, పూర్వాచార్యులందరు గూడా 

చెప్పుచున్నారు, ఎంత ప్రొజ్ఞతచే శకి (బహ్మవిద్యానుసంధాన మును ఎన్ని 
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విధముల నిరూపించినను నిరూపణ పద్దతి వివిధముగా నుండునుగాని నిరూ 

ప్యాంశము ఎల్ల ప్పుడును ఒక్కటిగా నే యుండును. వివిధ (ప్రదేశములనుంచి 

వివిధనామములతో (ప్రవహించు నదులన్నియు చివరకు ఒక్క-టియెన 

సము[దములోనే కదా కలియుచున్నవి. ఇస్తే ఈ [బహ్మవిద్య [శుతివామాణ్య 

యుక్త ్యృనుభవములను బట్టి సాధకునకు సులభముగా వృత్తి గోచరమగుటకు 

ఇన్నివిధముల, ఇన్నిసార్లుగా నిరూపింప బడినదే గాని, (గహించు మహ 

నీయునకు సిద్దాంతము స్వల్పము “"జగన్మిధ్యా (బహ్మ సత్యము” అనియే 

కద, ఐనను ఇట్టి స్వానుభవము కలుగుట సుసాధ్యముగాలేదు. గాన ఎన్ని 

(శుతివాక్యములు, అనుభవములు, యు కులచే నిరూపించినను ముముతువునకు 

ఎంతకాలమువరకు ఈ కరచరణాదివిశిష్టమైన దేహమే నేనను (ప్రతీతి 

యుండునో అంతవరకు సంసారబంధము నివర్తించదు. కాని ఎప్పటినుంచి 

ఈ సర్వదృశ్యము స్వశరీరాదులు చేనుకాను అని దృఢనిశ్చయము కలిగి 

దానిని పీతితో నభ్యసించుచు తనదైన సత్యస్వరూపమును అనగా నాది 

స్వ్యపకాశ, పరిపూర్ణ, అఖండ, శుద్ద చై తన్య స్వరూపము అని తెలుసుకొని 

దానిని సదా అనుసంధానము చేయుచుండునో అట్టవానికి భావనాదార్హ్యతను 

బట్ట అంతంత సుఖము కలుగుచునే యుండును. ఫలము యుట్టిదై ననూ ఎల్లప్పు 

డును మనము చేయు [పయత్నమును బట్టి కలుగును. దీనినే “భావనా దార్జ్యా 

త్సిద్దిః" అని సూతము తెలుపుచున్నది. భావనయవగా వృత్తి (గహణము - 

వృ త్తితాదాత్మ్య్యముగాని, వేరుకాదు. తాదాత్మ్య్యమనగా వృత్తితో [గహించిన 

సత్సదార్థము తానుగా భావించుట. ఇట్లు చేయుటయందు (బ్రహ్మ పదార్థ నిర్గుణ 

లక్షణములను ముముకువై న వాడు (గ్రహించుటకు తన అనుభవములోనున్న 

దృశ్యములో దాదాపు సరిపడగల పదార్థమును వృత్తి విషయము చేసుకొని 

ఇట్ట లక్షణములుగల (అనగా ఇచట లక్షణ శబ్దము కొపచారికము. ఎందుచేత 

నన, అద్వితీయ (బహ్మవస్తువు నిరుపమాన మైనది గనుక) ఐనను తన ధారణ 

కనుకూల మైన ఉదాహరణోపమానములను _కొంతవరశై నను తీసుకొని 
శేషించిన లక్షణములను తనజ్ఞానబలముచే (గబాంచి అనునంధానాదులను 
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గావించుకొనవలెను. ఇట్టు సిర్లుణ (బహ్మానుసంధానమునకు సహకారముగా 

ఇందు ఉదాహరణములు పూర్వాచార్యులచె శిష్యోద్రరణము కొరకు చెప్పబడి 

యున్నవి. అట్టి యుదాహరణములలో కొన్ని ___ నిస్తరంగ పరిపూర్ణ శాంత 

మహాసముద్రము వలెనని ___ పరిపూర్ణ నిర్మల మహాకాశములాగుననిన్నీ _ 

పరిపూర్ణ సంవిద్దూగిపస్ఫటిక మహోశిలలాగు అనిన్నీ __ ఇంకనూ అనేక 

విధములుగా చెప్పియున్నారు జిజ్షాసువె న ముముకువు తన వాసనా(గహకణాను 
జః ర్ల 

కూల్యములనుజట్ యటి ఉపమానములను నిర్ల్షణ[బహ్మవృ_త్తి, వృ _త్తివ్యా పికి 
రు డు NM — ar. 0 

ఉపకరింపజేసుకొని, తదుపరి జ్ఞానసా మర్గ్యము (పజ్ఞాబలముచే అఖండ, అద్వి 

తీయ, పరిపూర్ల, సత్పతార్ల గహణమును మెల్లమెల్లగా సంసాదించుచూ 
ర్ థి ౧౧ గం 

అనగా పొందుతూ అట్టి పరిపూర్ణ చై తన్యస్వరూపుడు తానుగనే ఆనుసంధా 

గాదులను విసుగుచెందక “సనిశ్చయేన యోక్కవ్యోయోగో నిర్విజ్ఞచేతసా” 

అనిచెప్పు గీతావచనము ననుసరించి అభ్యసించుచుండిన మహనీయులకు సమాధి 

సుఖము- మోక్షఫలము “కాలేన పరిపచ్య న్తె కృషిగర్భాదయో యథా” అను 

న్యాయమున కర్య(పతిబంధరాహిత్య మెస వెంటనే నిత్యనిరతిశయానంద 

(ప్రాప్తి కలుగును. ఇది నిశ్చయము. 

ఈ |బహ్మవిద్యయందు చెప్పబడు సద్వస్తువు ఎల్లప్పుడునూ ఏకరూ 

పమై ఒక్క-టిగానేయుండును. _ బోధసౌలభ్యమునకుగాను [శుతియు కను 

భవములనుకల్తుపుకొని ఈయొక్క- నిత్య, నిర్వకార, పరిపూర్ణ వస్తువునుగురించి 
యెట్టివారికెనేను (గ్రహణము చాలాశ్లే శకరము, కష్పసాధ్యము. గనుకనే 
అనేకవిధములుగా పలుమారులు సిద్దాంతదా ర్హ్య సిద్ధికొరకుతెలుపుటగాని వేరు 

కాదు. ఎన్నిసారులు ఎన్ని విధములు తెలిపి స పినను తన వౌ _స్తవస్వరూపమైన సత్య 

జానా సందవస్తువును గురించియే గనుక బిజ్ఞాసు వ విసుగుచెందక పఠించిన 

యెల ల్లప్పుడును ఇట్టి ౩ ద్వ స్తువే తను అని పీతి నిశ్చయములను కలు గజేసుకొని 

వృద్ధిపొందిం చుచు సదాతన స్వస్వరూపానుసంధానలాభమును సంపాదించి 
స్వానుభవమును బి పొందుకే యీ (గంథముఖ్యో దైేశ్యము గాన పాఠకులు ఇట్టి 
పునరుక్తులు చర్వితచర్వణమని తలచక, అందుగల గుణలాభములను (శేయ 
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స్కాములై (గహింతురుగాక. చిత్తశుద్ది సిద్దాంత దార్హ్యములకుగాను ఇట్ట 

యనుసంధానము అమృతమువంటిది. అనుసంధానమనగా ఒక వస్తువునుగురిం 

చియే అనుకొనునది తిరిగి తిరిగి అనుకొనుటయేగదా! ఇట్టి ప్రయత్నము మన 

లకు తాత్కాలిక లోకవ్యవహారమునకే అనశ్యకమగుచుండ జిజ్ఞాసువు తన 

అనాద్యవిద్యా నివృ_త్తినికోరుతూ తన నిత్య, నిరతిశయ, సుఖమునుపొందు 

టకు ఎట్ల పయత్న ము ఎంతయావశ్యక మో (గహించ వలెను. 

లోకములో సాధారణముగా ఈ (బహ్మావిద్య గృహస్థులకు (పధానమఘము 

కాదనిన్నీ, ఒక చేళ కావలసినను ఇట్టివిద్య వార్థక్యమందు అభ్యసించదగినదిగాని 

బాల్యయౌవనదశలయందు అభ్యసించకూ డదనిన్నీ తలంతురు. కాని యిట్టి 

అభిప్రాయము సరియైనదిగా కనబడుటలేదు _ బహ్మావిద్యయన్నను, సుఖ 

స్వరూపశాస్త్రమన్నను ఒక్కటియె. ఇట్టివిద్యను పురాణపురుషులందరును బాల్య 

యౌవనములలోనే అభ్యసించి లాభమునుపొంది తదుపరి రాజ్యవ్యవహారము 

లను చేసినట్టు తెలియుచున్నది. ఆధునికముగాకూడ (ఆర్వాచీనులలోకూడ) 

(బహ్మజ్ఞులని సుప్రసిద్దిగాంచిన "పెక్కు మహనీయులు ఇట్టవిద్యను వారి వారి 

అల్పవయస్సునండే సుపాదించి కొందరుమహానీయులు లోకమున కెట్లు ఉప 

కారముగావించిరో అది బహుజనవిశదమే. ఇదిమానవునకు సుఖసాధన 

శాస్త్రము. జీవితకాలములలోగాని జీవితానంతరముగాని సుఖమునుపొం దుటకు 

ఈ శాస్త్రము అమృతమువంటిది. అనగా ఇంతకన్న చెప్పుటకు వేరుమాట 
లేదుగాన ఇట్లు తెలగుకొనవలయును. లోకాభ్మిపాయము ననుసరించి ఈ 

విద్యను వార్గక్యములోనే పొందుటకు సుసాధ్యముకాదు. ఏలనన, ఈ విద్య 

స్టైర్యదార్థ్యములవల్ల గాని సాధించుటకు పీలులేదు. ఇట్టస్టితి సాధారణముగ: 

వార్జక్యమునందు దుర్తభమగును. దేహపాటవముత గి మనశ్చాంచల్యము 

ఆదుర్దా ఆందోళనలు హౌచ్చును. సాధారణముగా మనశ్శాంతి యుండదు. 

“వార్దశేవర్ణతేచింతా” అని శాస్త్రము చెప్పుచున్నది. అనుభవముకూడా ఇస్తే 
యున్నది. గనుక ఇట్టేవా_స్తవ సుఖస్వరూపళాస్త్రమైన (బహ్మవిద్యను వయా 

బలమున్నష్పుడే సాధించవలెను. వార్లక్యమున కషసాధ్యము. దీనినే “వాద 
థి అ లి లిధి 

సన్ కింకంష్యుతి” అని వసిష్టమహాముని గూడా తెలిపియున్నారు. 
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ఇచట జ్ఞానియనగా జ్లానాభ్యాసకుడు. జ్ఞానమనగా _బహ్మజ్ఞానమనియే 

(గహించవలెను. ఇట్ట అభ్యాసకుడు సదాచార జపతపాదులనెంత యాచరించు 

చున్ననూ తన నిత్వానిత్యవివేక విచారములచెత, తాను విధిగా ననుభవింపవల 

సిన తన ప్రారబ్ద ఫలభో గమునకుగాను, తనలోకానుసరణను, సవరించుకొనుచూ 

లోకమునందు మిధథ్యాత్వదృష్షని వృద్దిచయుచూ దానిని [క్రమక్రమముగా 

నభ్యసించుచుండుట యావశ్యకమై తన అభ్యాసమునకు శ్రీ ఘఫలకారియగును. 

ఇట్టుగాక కశేవలముగాచేయు జపతపాదులు అంత శీ ఘఫలకారులు కాశాలవు. 

జ్ఞానాభ్యాసకుడు తన లోకదృష్టిని. శాస్ర్రదోధవలన తత్త్యదృష్టికి తన వివేక 

ముచే మార్చుకొనవలయును, 

ఈ జగ త్తంతయూ గొప్పదై న యొక మహానది వంటిది. ఈ (ప్రపం 

(పవాహముగూడ స్ నదీ (పవాహములాగున సర్వదా మారుచూ కొంతకాలము 

బురదసీటితో అతివేగముగాను, కొంతకాలము సిర్వలోదకములొ శాంతము 

గాను (పవహించుచుండును. ఇంకనూ ఈ నదులయొక- వరదలకాలములో 

ఆ సీటియందే పెద్దవృకములు, కొల్స, "వెదురు, జంతువులు, ఇంకనూ 

(పవాహమధ్యముననున్న కుటీర ములు గృహో పకరణములు, గడ్డివాము 

లుతోసహో (పవాహముతోడ వచ్చుచుండును. ఇట్టి సమయమున భయంక రముగా 

నుండును. అయిననూ సామర్హ్యముగల నిపుణులును, ఈతకాం(డును, అట్టి 

(ప్రవాహమందొచ్చు, వివిధవస్తువులను నిరోధించి వాటినిపొంది అధికలాభము 

నొందుదురు. ఇంకనూ పరిపాలనా శాఖాధికారులు యిట్టి నదులకు వారధులు 

కట్టించి యట్టి పీటిని వ్యవసాయాభివృద్ధి మొదలగువానికి వాడుచుందురు. 

ఇంకనూ యిట్టినదులయందే జలపాతములున్న చోట యట్టవాటినిబంధించి 

విద్యుచ్చ_్ కినిఉత్స తీ తి గావించుచుందురు. ఇదియిట్లుండ నరదలకాలమం దు(ప్రవా 

హామును నిరోధింపకున్న యా (పవాహజలమే అనేక(గామాదులను, జీవరాసు 

నె 
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లను, ధ్వంసము గావించుచుండును. కావున వివేకులు యిట్టి వరద ప్రవాహ 

మును నిరోధించి వారి వారి జీవికోపయోగములకు అనగా వ్యవసాయనావిక 

పరిశ్రమలకు నుపయోగించుచున్నారు. ఇళ్లు జానియగువాడు యీ జగత్ప) 
. గా మ 

వాహమునందు సర్వదాగలుగుచుండు శాంత, ఘోర, వివిధమార్చులను నదీ 

ప్రవాహదృశ్యములాగుననే అనిత్యమని తలచి అట్టి దృశ్యమునంతయునూ 

తన జ్ఞానానుభవలాభములకు నుపయోగించుకొనుట , వివేకమును, _శేయోదా 
యకమునగును. ఈ జగద్వ్యాపారమంతయూ నదీ |ప్రవాహమువంటిదే. దీనికి 

కేవల వ్యవహారోపయోగ మె గాని పారమార్షికవా_స్తవికత ఎంతమా(త్రమును 

లేదు. జ్ఞానియగువాడు తన శరీరముగూడ యిట్టిదేనని నిశ్చయముగా 

(గదహాంచి తన లోక వ్యవహార సత్య త్త్వములయందు అత్యంతాధిమాన, సక్త్ష 

తలను చెందక వ్యవహారలా భనష్టములచే, కామ [కోధ దుఃఖితుడు గాక, 

సక్రతాభిమానములను క్షయింపజెసినవాడై. ఆన (బారబ్బక ర్మఫలానుభవము 

లను యథ్నాప్రాప్తముగ, తన నిత్యానిత్య వివేకములతోడ చి త్తవృత్తులను 
నిరోధించి యనుభవమును చేయుచుండుటయే తనకు యోగసాధనమని యెరు 

గవలయును. జ్ఞానియగువాడు సుఖదుఃఖములగు తన లోకానుభవములన్ని యూ 

తన కర్మఫలములేనని నిశ్నయమునొంది యిట్లివి తనకు అన్య(పేరితములెన్న 
రు 

టికిని కాజాలవని |గహించవలయును. అట్టితరి యన్యములందు తన కామ 

కోధాదులు తగ్గుచుండును. దీనినే “స్వకర్మస్తూత్రగధితోహిలోకః” అను 

వచనము తెలుపుచున్నది. ఇంకనూ జ్ఞానియగువాడు యిప్పుడు తనకుయున్న 

పుత, మిత, కళత్రాది, విత్త, కేలాద్రుల సంబంధబాంధవ్యములనూ, స్వ త్వా 

ధికారములున్నూూ, అన్నియూ నదియొక్క వరద[ప్రవాహమునందు కలసికొట్లుకు 
లు 

వచ్చు బహుకాష్టసంబంధములనంటిది యని తెలుసుకొనవలయును. ఎట్లన 

యా కౌష్టములన్నియూ (పవాహముఃందుకలసి కొంతదూరము యేకముగా 

కొట్లుకువచ్చి, [పవాహముమారగనే దేనికది విడిపోవుకటు యిటి సంబంధ, 
రు ౧౧ దు 

బాంధవ్య, స్ట _త్రఇములన్ని యూ ఆయా బీవులయొక్క_ కర్మ, ఫల, (పవాహ 

మార్చులచే మారుచుండును. కాని యివియన్నియూ తనకు శాశ్వుతములు 
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గావని జ్ఞానియగువాడు సర్వదా నిశ్చయమునొంది తన సంబంధ, స్వస్వా 

మి త్త భోగములనొందుచుండవలయును. ఈ జీవులకు కర్మఫలములు భిన్న 

భిన్నములుగనుండును. కావున ఏ జీవున కెట్టి కర్మఫల మనుభవింపవలసి 

యున్నదో ఆయా జీవులట్టి కుటుం బపరిస్టితులలో జన్మించి వారి కర్మఫలానుభ 

వములుకాగానే, యొక్కకణమైననూ నుండరు. కనుక ఈ అధికార, యైశ్వ 

ర్యములును, కుటుంబసంబంధములునూ అన్నియూ కల్పితములు గాని వాస్తవ 

ములుగావని జ్ఞానియగువాడు నిశ్చయము నొందవలయును. జ్ఞాన్ తనకు యీ 

జన్మ తన “ప్రారబ్దక ర్మఫల క్షయమునకు మాత్రమె వచ్చినదిగాని, అన్య 

మునకుగాదని నిశ్చయముగా తెలుసుకొనవలయును. కావున తనకుతస్పని తన 

(పారబ్దకర్మఫలాను భవములను నిపుణతతో అనగా కౌశలముతో యనుభవించు 

చుండవల యును. అట్లుకానిచో యిట్లితన (పారబ్దకర్మఫలానుభవములె ఫలోత్ప 

త్తికి హాతువై తనకు భావిప్రతిబంధకములను కలిగించుచుండును. కర్మల 

యందు యిట్టి ౧ భావికర్మఫలోత్స _త్తినివ్వజాలని కె కౌశలము యేదియనిస:- 

“అసక్రో హ్యాచరగ్ కర్మ, పరమాష్నోతి పూరుషః” .యనిస్నీ “తస్మా 

దస క్త స్పతతం, కార్యంకర్మసమాచర” యనిన్నీ, “యోగః కర్మసుకౌశలమ్”' 

యనిన్నీ యిట్లు కర్మల _ నిరభిమానుడై సర్రతారహితముగ ఫలాభి 

సంధిలేక, నాచరించుటయే క కౌశలమనిన్నీ, యోగమనిన్నీ, (శ్ర కృష్ణభగవా 

నులు గితలలో స్పష్టముగా తెలుపుచున్నారు. కావున జ్ఞానియగువాడు 'స్వశరీర 

సర్వదృుశ్వమగు, “అహమిదం మమేద” ములన్నియూ, యనిత్యములు, 

కల్పనామా(తములు, తనకు కేవల వ్యవహారానుభవసాధనములు మా(త్రమే 

నని తెలుసుకొని తన స్థితి, 'దేహధారణానుకూల వ్యాపారములను నిర్లిప్పుడె 

యనుభవించుచుండవలయును. ఎలనన జ్ఞానికిని తన (పారబ్బకర్మ ఫల 

భోగానుభవములు సామాన్యముగా తప్పవని, లోగడనే విపులముగా నిరూ 

పించి యుంటిమి. జ్ఞానియగు వానికి తనకు దృశ్యమందు గలుగునట్లి యీ 

సక్తతాభిమానములే రాగద్వేషములుగ పరిణమించి తన మోక్ష (ఫ్రా పికి 
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(పబల విరోధులగును. కాని యీ తన కర్మఫలమును, నిర్హి ప్రతతో,,. 

(పారబ్దానుసారమున నిరభిమానముగా ననుభవించు భోగములు మాత్రము 

బంధహాతువులు గాజాలవు. అయిననూ జ్ఞాని యగువాడు వివేకముతో విషయ 

భో గేచ్చలను నిరోధించు ప్రయత్నము చేయుచుండుట తన జ్ఞానాభ్యాసమునకు 

సహకరించును. కావున జ్ఞానియగువాడు తన పారబ్దానుసారమున లోకవ్యవ 

హారములనేమిచేయుచున్ననూ తన వృ_త్తినిమా(త్రము నిట్టుంచుకొనవలయును. 

ఈ దృశ్యసంబంధములన్ని యూ నౌ శరీరమునుబట్టి యేగదా గలుగు 

చున్నవి. ఇట్టి నా శరీరమే కల్పితమె యనిత్యమగుచున్నందున యీనా సర్వ 
6 యా . ద 

లోకానుభవములు గూడ యనిత్యమై కల్పితములై కవల నావ్యవహోరాను 

భవమునకు మాత్రమే నుపయోగించుచున్నవి గాని, తదుపరి నాకును, వీటి 
కిని యెట్టి సంబంధము వాస్తవముగా గనుబడుట రము. ఇట్ట సంబంధము 

లన్నియూ గూడ గల్పితములే. దీనినే___ 

బ్బ 

శో విశ్వంపశ్యతి కార్యకారణతయా, స్వన్వామి సంబందతః | 
య రాం 

న్షాంచార తథ విషం కో కుడా చేద బారచార్యతయా త థి వపిత్చ పుతాద్యాత్మనా ఇదతః ॥ 

ఆని శ్ర శంకర భగవళ్చాదులు ఇట్టి భెదములన్నియూ కల్పితములని తెలుపు 

చున్నారు. కావున యిట్టి సంబం ధజేదములన్ని యూ కెవలకల్సితములని జ్ఞాని 

యగువాడు నిశ్చయమునొంది తన (పారబ్ధానుభవములను చేయచుండుటయే 

వివేకము, పరమార్గసాధనము యగును. 

బడుచున్న ఈ జగ త్రంతయూ జ్ఞాన, (తెలివి) జ్ఞాతృ, (తెలుసు 

కొనువా ము కై చేయము, ( తెలియబడునది) యనువానికన్న మరెమియుగా దు. 

చేరేమియులేదు. జీవుడు వా _స్తవమున నిత్యమైన జ్ఞానస్వరూపుడు. పరమా 
రతః యిశ్తుతన జ్ఞానస్వరూపమునందే అనాది మాయా (ప్రభా వమున జాతృ, 

బ్రేయములు అధ్య స్తములె లై యున్నవి. _ఎట్లన వ్యవహారవా_స్తవమైన రజ్జున 
యందే అజ్ఞానకల్పితమైన సర్పాకారము ఏ ట్లు కలుగుచు న్న దో 



జ్ఞాని యభ్యసించవలసిన లోకదృష్షి 4053 
ఆ ల 

ఇశ్లే జీవునకు జ్ఞానస్వరూపుడై న తనయందే మాయచే దృశ్యమంతయూ 
అద్దమునందు గనుబడు నగరములాగున (పకాశించుచూ తనకు బయట 

యున్నట్లు, నిదచే స్వస్నములాగున నిదయను తన యజ్ఞానమువల్ల యీ 
౧ 0 దః గా 

దృ శ్యమంతయూ, గనబడుచున్న దేగాని మరేమియుగాదని:_ 

శో విశ్ణందర్భణ, దృశకమాసనగరీ, తుల్యంనిజాంతర్షతం | 
గా f 

సశ్యన్నాత్మని, మాయయా బహిరిచోర్బూతం యథాని్నిదయా ॥ 

యని (శ్రీ శంకరభగవత్చాదులు తెలుపుచున్నారు, 

జనము అపరిచ్చిన్నము, సత్యము. జాతృజేయములు పరిచ్చిన్న 
ఇ ఇ “జో 

ములు, కల్పితములు. ఈ పరిచ్చిన్నకల్చితములె న జాతృ, జేయములను పరి 
యై కో న్ 

త్యజించినయడల  శేషించునది నిత్యమైన జ్ఞానమొక్క-టియే. ఇదియే శుద్ధ 

జీవుని సత్యస్వరూపము. ఈ జగత్తునకు సత్యజ్ఞానస్వరూపుడగు శుద్ధజీవుడే 

అధిష్టానము. శుద్దజీవుడు జ్ఞానస్వరూపుడు. కావున అహమిదములు రెండును 

యో జ్ఞానమునందే గల్సితములు. జ్ఞానమన్ననూ, చిత్ అన్ననూ ఒక్కు-టియే, 

త_త్త్యమువిచారించిన వా స్తవముగనున్నది దేశ, కాల,వ_స్త్వబాధితమై పరి 

పూర్ణ ముగనున్న యా అఖండ జ్ఞానపదార్ద మొక్కటియే, ఇదియే తెలుసుకొన 

వలసిన పరమార్ధత తత్త్వము. దీనినే జీవుడు, సతతము తానుగా భావించుచూ 

యనుభవము నొందదగినది. ఈ విషయమునే యోగవాశిష్టమందు “బల్ఫ్యు 

పాథ్యానము" తెలుపుచున్నది. ఇది ఏదియనిన, పూర్వకాలమున, బలిచక్రవర్తి 

తత్త్వ సారము నెరుంగగోరి తన గురువైన శుక్రాచార్యుని (ప్రార్థింపగా 

ఆయన (ప్రసన్నుడై తాను దేవకార్యముమీద అతిశీ(ఘముగ వెళ్ళవలసియున్న 

దనియూ, అయినను సర్వత త్వ సారమును సంక్షేపముగా చెప్పి వెళ్ళుదు 

నని: 

శో॥ చిదిహా స్తీతి చిన్మాత్రం మనశ్చిన్మయ మేవచ | 

చిత్తం చిదహ మే వేతి లోకాళ్ళిదితి భావయ॥ 
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అనగా యీ [ప్రపంచమంతయూ చిత్ స్వరూపము గలదనియూ చిన్మాాతమే 

ననియూ మనసుగూడ చిన్మాతమనిన్ని, నీవు చిత్స్వరూపుడవు, నెను చిత్ 

స్వరూపుడను, లోకములు చిక్ స్వరూపములని, భావింపుమని చెప్పెను. ఇదియే 

సర్వత _త్వసారము ఇది నీకు తెలియని యడల యింకనై న నెను చెప్పిననూ 

నీకు తెలియదని బలిచ(క్రవర్తికి చెప్పి తాను దేవలోకమునకు జనినట్టునూ, 

అనంతరము బలిచక్రవర్తి ఈ యుపదేశము నభ్యసించి ము క్రినొందినట్లున్నూ 

తెలియుచున్నది. కావున అహమిదములుగల యీ జగ త్తంతయునూ 

జ్ఞాన మ్మాత్రమేనని ముముకువు నిశ్చయముగా (గ్రహించవలెను _ జీవునికి 

యీ క్షానమనునది లేనిదే తానును, యీ (ప్రపంచమును గూడ యుండుటకు 

వీలులేదు. అయినను యిప్పుడు జీవుడు “అహం” నేను, ఇదం యీ (పపం 

చము యని వ్యవహరించు జ్ఞానమంతయు వాస్తవము గాక, పరిచ్చిన్న మెన 

దిగా నున్నది. ఇట్టి పరిచ్చిన్న జ్ఞానము జీవునకు సహజస్వరూపముగాక ఆగం 

తుకమె యున్నది. ఈ ఆగంతుకమునకు జీవ భాంతియే కారణము. ఇది 

మాయాకల్పితము. జీవుడు యిట్టి పరిచ్చిన్న( భాంతి నొందుటవలననే జనన 

మరణములు, సంపా ప్త్రమగుచున్నవి. జీవుని సంసార దుఃఖపంకమగ్నుని 

చేయుచున్నది. జీవునికి జనవమరణము లను గమనాగమనములు పరిచ్చిన్న 

(భాంతి యున్నప్పుడే సంభవముగాని లేనిచో జీవునకు వా_స్తవమున యీ 

జననమరణ _పవాహ సంసారము లేదు. జీవుడు యిట్లు తనకు కలుగు 

చున్న సంనారదుఃఖమంతయూ ఆగంతుకమనియూ, (క్రాంతి మా(తమే 

ననియూ, గురుశాస్త్రబోధవలన తెలిసికొని తాను పరిపూర్ణ జ్ఞానస్వరూపు 

డని నిశ్చయానుభనముల నొందిన యడల యీ జగనమరణరూప 

గమనాగమనములు గలుగుట అసంభవమగును. అప్పుడు తాను అద్వితీయ, 

పరిపూర్ణ , జ్ఞానస్వరూపుడుగ శేషించును. ఇదియే మోక్షము. ఇట్టే స్టితినే 

జీవునకు ____ “అ[త(బహ్మ సమళ్ను కే” యిచటనే (బహ్మన్వరూపు 

డగునని స్పష్టము చేయుచున్నది. కావున జ్ఞానాభ్యాసకుడు తనలోకదృష్షిని 

యిట్లు మార్చుకొనుటకు నభ్యసించుచుండవనలెను, జ్ఞాతృ జయము లు 
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కల్పితములు, అధ్య స్తముళలు అయివున్నవి. ఎన్నిదృశ్య, పరిణామ, వికార 

ములు కలుగుచున్ననూ నివియన్నియూ  తెలుసుకొనునట్లి (జ్రాతృ) తెలియ 
గి రు జః 

బడు నట్టి (జ్లైయ) పదార్థములం దే గలుగుచున్నవి గాని, జీవునకు తన వాస్తవ 

స్వరూపమైన జ్ఞానమందు ఎచటనూ, ఎన్నడునూ, ఎద్విధముగనూ, మార్చు 

కలుగుట లేదు. కావున ముముక్షువై న జ్ఞాని తనవా_స్తన స్వరూపము సర్వాధి 

ష్రానమైన జ్ఞానమేయనియూ, తదితరములన్నియూ గల్పితమనియూ, అట్టి 

సర్వాధిషాన పరిపూర్ణ జ్ఞానస్వ రూపుడు తాను అనగా నేనే అహం అని బాగుగ 

తెలుసుకొని లోకమునందు తన ప్రారబ్దానుభవములను నిర్షి_స్తతతో పొందు 

చుండుటయే వివేకము. జ్ఞాని ఇట్టి నిశ్చయ దృష్టితోడనే లోకములో వ్యవహ 

రించు చుండవలెను. ఇట్టి నిశృయముతోడనే “అహం సర్వ మిదం విశ్వం 

పరమాత్మాహమచ్యుతః :” అను శాస్త్ర వచనమును, సమన్వయము గావించు 

కొనవలసి యున్నది. ఇదియే జీవునికి పరమార్థము. కావున జ్ఞానాభ్యాసకుడు 

దృశ్య స_క్తతాభిమానరహితుడై తన జీవయా(తను, స్థితి, శరీర ధారణాను 

కూలమా(త్రముగ గడుపుచూ స్వశరీర జగన్మిధ్యాత్వజ్ఞాన నిరూఢిని, తన 

మోక్షప్రాప్తి పర్యంతము యభ్యసించుచుండుటయే తనకు తత్త జ్ఞాన 

సాధనమై, యిదియే తన స్వస్వరూపసిద్దినిచ్చు దివ్యామృతమని (గ్రహించి లోక 

దృషిని మార్చుకొని తన (పారబకర్మానుభవములందు సక్షుడు గాక 
అ) ల్ యా. 

స్వశరీర సర్వద్భుశ్యానుభవములను స్వప్నతుల్యముగా నెంచి యీ విళ్వ 

మంతయూ దీర్షస్వప్నము లాగున, ననుభవించుటయే జ్లాని యొక్క. లోక 
యు డో 

దృష్టిగా నుండవలయును, ఇదియే సతతము నభ్యసించుచున్న, నిదియే జ్ఞాన 

సాధనమై, సిద్దినిచ్చును. 

ఇంకనూ యీ జ్లానాభ్యాసకుడు, జ్ఞానము నిత్యమె పరిపూర పదార్లమె 
ర న్ ర్లు ణ ఫం 

సర్వత్రా నిండియున్నదని శాస్త్రము తెలుపుచున్ననూ గనబడుటలేచేయని 

శంకించ గూడదు. ఏలనన లోకమునందున్న పదార్థము లన్నియూ సర్వదా 

అం దరకును ఇం|దియ (ప్రత్యతములై యుండవలెనను నియమములేదు. దీనికి 

కారణములనేకము లున్నవి. కావున జ్ఞానియగువాడు సర్వము జ్లానస్వరూపమని 
ఇ ఇ 
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తన (ప్రయత్నముచే తెలిసికొనవచ్చును. కొన్ని పదార్థములు ఫలానుభనము 

వల్ల తెలిసికొన సాధ్యముగాని "కేవల యిం[దియగోచరములుగా నుండవు, 

ఎట్లన, ఆకాశమునందు శబ్బగుణమున్ననూ సాధారణ మానవుల కది తెలియ 

బడుట లేదు. ఈ శబ్దము ఆకాశమందు తరంగరూపమున కలసియుండి 

గనుబడక యున్నది. దానిని శాస్త్రజ్ఞులు విమర్శించి యంతసాహాయ్య 

మున వాటిని యాకర్షించి యీ శబ్దతరంగములు ఆకాశమునందంతటను 

యున్నవని తెలిసికొని కనుబడక సర్వతా ఆకాశమునందున్న యీ శ 

తరంగములను అకర్షించుటవలన _ రేడియోయం[తముల సాహాయ్యమున 

అందరూ యీ శబ్మపసారముల నెట్లు వాడుకొనుచున్న విషయము, (ప్రస్తుత 
ళు sa) —0 

మందరకును తెలిసినదియే. ఇ'ప్తే జ్ఞానము వ్యవహారమందాకాశళములాగున సే 

సర్వ(త్రాపరిపూర్ణ మై జీవులకు స్పష్టముగా తెలియబడక చిదాకాశరూసమున 

నున్నది, అట్టి దానిని వివెకులై న జీవులు గురు శాస్త్ర బోధవలన బాగుగ 

(గ్రహించి తన మసస్సను యంత్రమును శుద్దపరచి, అనగా, శా _స్పయ 

ముగ సంస్కరించుకొనిన యడల సర్వత్రా పరిపూర్ణ మైనట్టి జ్ఞానము తెలియ 

బడును. ఇది (పయత్ననాధ్వము. ఇట్లు తెలియబడిన జానము, జాని 
న గ హః లః 

యొక్క యభా్యసపాటవములచే కాలక్రమమున, యిట్టి అద్వితీయ, 

ఆఖండ, జ్ఞానస్వరూపుడు “తాను అనగా నేను అని అనుభవమునొంద 

సాధ్య మగును. | 

కావృన క్షానాభ్యాసకుడు తన మనస్సును శా స్రీయముగ సంస్కరించు 

కొని తనలోకదృష్టిని త _త్త్వదృష్టికి మార్చుకొనుట యావశ్యకము. ఇట్టి 

క్షానదృష్టిని సంపాదించి స్యస్వరూపాను సంధానాదుల నభ్యసించుచుండుట జీవు 

నకు తన ఆత్త్యంతిక దుఃఖనివృ త్తికి పరమసాధనమని నిశ్చయముగా 
తెలిసికొనవలయును. 

జ్ఞానాభ్యాసకుడు సర్వదా దృశ్యమందు తన పరిపూర్ణ సర్వాత్మకత్వ 

మును (గహించుచుండవలయును. ఎద్లిన శ్రీ విడ్యారణ్యస్వామిచే 'రెలుపబడి 
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నట్లు జీవునకు యిపుడు తన వా_స్పవస్వరూపమైన పరిపూ ర్రచై తన్యము గోదే 

హమందుండు ఘృతములాగున యున్నదని తెలిసికొనవలయును. గోదేహ 

మందున్నట్టిఘృుతము మానవునకు నేతిరూపమున నుపయోగపడుటలేదు. కాని. 

గోవునుంచి పాలు పికికి, కాచి, తోడువై చి, చిలికినయడల ఆగో దేహమందున్న 

ఘృత మే నేతిరూపమున మానవుల కెట్టుపయో గపడుచున్నదో, అ'ే జీవుడు 

తన వాస్తవస్వరూపమై, సర్వ,తావ్యాపించియున్న తన పరిపూదర్థచై తన్య 

స్వరూపమును శాస్త్రీయ, శ్రవణ, మనన, నిదిధ్యసనాది. వకియా భ్యాసములచే 

ముముక్షువునకు తన వా_స్తవస్వరూపమైన అద్వితీయ, అఖండ, సరిపూర్థ 

చైతన్యము గోచరించి కాల క్రమమున నిత్య నిరతిశయానంద రూపునిగా 

చేయును. కాస జ్ఞానాధ్యాసకుడు తన సత్యస్వరూసమిట్లు జగత్పూరితమై 

యున్నదను దృష్టితో తన అధ్యాసము నాచరించుచుండుట (శ్రీ ఘఫలదాయక 
మని (గహించవలెను. 

ఇంకనూ లోగడనసే తెలిపినటుల విద్యుచ్చక్తి స్యరూపస్వభావమున 

(ప్రపంచమునకంతయూ క్ష నొటియై నసర్వ్మతాయున్ననూ అట్టిదానిని వివేక వంతు 
లగు (పజ్ఞానంతులు స్వాధీనపరచుకొనగలిగిన ఆ విద్యుచ్చ కి కియే అతిసూక్ష్మ 

మహాయం[త్రములై న వివిధోపాధులన్ని టియందు పనిచేయుచున్నది. ఇట్లుపని 
చేయు శ క్రిఅంతయూ విద్యుచ్చక్తి కిదిగాని ఉపాధిరూపమైన యం(త్రములది 

గాదను "జ్ఞానము వివేకులందరికిని ఎట్లుకలుగుచున్నదో “అపే (పపంచమున 

సర్వోపాధులందు జ్ఞా జాసస్వరూసము తనచేననియూ ఉపాధులన్నియూ జడము 

లేననియూ నిశ్చయముగ (గ్రహించి తన పరిపూ త్ర సర్వాత్మస్వరూపమును 

అపరిచ్చిన్నముగా తెలిసికొనినయడల అట్టిపరిపూ గ్రజ్ఞానస్వరూపుడగు తాను 

సర్వోపాధివినిర్ముక్వుడై సర్వత్రాయున్నానని గోచరించును. దానినే జ్జాని 
యగువాడు:__ 

కం॥ ఇందుగలనందులేనని 

సందేహమువలదు, నేనుసర్యోపగతిన్ 

యం దెందువెదకిచూచిన 

నంచందేకలను, నాదమోహముతీరన్ ॥ 
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అను నిశృయముతో తన యుపాధితాదాత్మ్య మోహమును (శ్రవణ, మనన, నిది 

ధ్యసనాదుల యభ్యాసముచె తొలగించుకొనవలయును. జ్ఞానాభ్యాసకునకు 

సర్వదా త _త్వ్వశాస్ర్రవిదార, అనుసంధానాదులనుచేయుచూ యీ దృశ్య (ప్రపంచ 

మందు తన సర్వాత్మభావనను అభ్యసించుచుండుటయే వివేకము. 

జ్తానాభ్యాసకునకుకూడ యీ (పవంచమందు స_క్ర్షతాభి మా నములు 

గలుగుచుండును. దీనికి కారణము తన మిథ్యాజ్ఞానమే,. అనగా వా_స్తవముగాని 

దానిని వాస్తవమని యనుకొనుటచే గలుగుచున్నది. ఇట్లనుకొనుటకు కారణ 

ములు నాలుగు విధములు. అందు మొదటిది అనిత్యములై న పర్వతనదిసము 

డ్రాదులయందు నిత్యములనుబుద్ది. రెండవది, పుత్రభార్యాది శరీరములయందు 

శుఖిత్వబుద్ది. మూడవది, దుఃఖకరములై న కృషివాణిజ్యాది వ్యాపారముల 

యందు సుఖత్వబుద్ది. నాలుగవది, గొణాత్మలె న పుత్రభార్యాదులయం దునూ 

మిథ్యాత్మలగు స్టూలసూక్ష్మ శరీరములయందునూ సుకాత్మబుద్ది. ఈ గొణాత్మ 

మిథ్యాత్మలను గురించి లోగడనే వివరించియుంటిమి. జ్ఞానాభ్యాసకుడు (పయ 

త్నముతో యీ నాలుగువిధములయిన దృశ్యస క్షతాభిమానకారణములను 

తొలగించుకొానవలయును. 

మరియును జ్ఞాని యీ (పపంచమునంతనూ రజువయందుభాసించు 

సరృమువంటిదని శాసాినుసరణము గ నిత్యానిత్యవివేక విచారములచే తెలిసి 

కొని నిశ్చయమునొంది తన లోకదృష్టిని మార్చుకొనవలయును. ఎట్రన 

మందాంధకారమున వ్యవహారసత్యమెన రజువయందు (పాతిధాసిక సర్ప మెట్లు 
రా £3 ag) 

గనబడుచూ భయకంపాదులను గలిగించుచున్నదో యే జీవునకు సరమార్హ 

సత్యమైన (బహ్మయందు వ్యవహారసత్య మైన యీ (పపంచమంతయూ గన 

బడుచూ యా యనాది సంసారదుఃఖమును జీవునకు గలిగించుచున్నది. వ్యవ 

హారసత్య మెన రజుజానముచే (పాతిభాసికసత్యమయిన సర్పమెట్లు నశించు 

చున్నదో యే జీవునకు పారమారికసత్యమెన [బహ్మజ్తానము గలుగగే 
లా (4 దరు ళో 

యూ వ్యవహార సత్యమయిన (ప్రపంచము నశళించుసని ఎరుగనలయును. పె 
కాజా 
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రెండు నిరూాపణలయం దునుగూడ అధిష్టానజ్ఞానము కలుగగనే అధ్య _స్తములు 
నశించుచున్నవిగదా. యివి రెంటికి సమానము. గనుక జ్ఞాని యీ (పపంచ 

మిట్టిదియేయని తన జ్ఞానదృష్టిచే సర్వదా యభ్యసించుచుండవలయును. 

ముముటవులు యిటిత త్వ దృష్టిని సంపాదించుటయే వేదాంత శాస్త్రపాడింత్య 
ర్త — లు 

పరనమ(_ప్రయోజనమని [గ్రహించవలయును, 

ఇంకను పంచదశికారు లిట్లు తెలుపుచున్నారు __ 

శ్లో స్వస్వప్న మాపరోక్షేణ దృష్ట్వాపశ్యన్ స్వజాగరమ్ | 

చింతయే ద్యపమత్తస్ప న్నుభాననుదినం ముహుః ॥ 

అనగా స్వస్నమును [పత్యకముగా జూచుచున్నందున, జ్ఞాని తన జా(గదవ 

నను జూచి పొరపాటుసడక స్వప్నజా(గ్రదవస్థలు రెండును సమానము 

లేననిన్నీ, స్వస్నమువలె జాగదవస్టయు సత్యముకాదనిన్నీ (ప్రతిదినంబును 

మాటిమాటికి విచారించుకొనుచుండవలయుననిన్నీ, ' 

మతి యును జ్ఞానాధ్యాసకుడు తన దృఢమైన జగన్మిధ్యాత్వ జ్ఞానము 

వలన తన (ప్రారబ్రఫలమగు సుఖదుఃథాది (పాపంచిక విషయములను అనుభ 

వించుట యందు తనకు సౌలభ్యమేర్చడునని తెలసికొనవలయును. ఏలనన- 

ఈ మిథ్యాత్వ జ్ఞానము జగదసత్యత్వమును తెలుపును గాని జగత్స్వరూప 

మును నశింసజేయజాలదు. ఏలనన __ [భమకల్చిత స్టలముయం దంతటను 

దృశ్యములు కల్పితములు గనుగ నాశ మెట్లు కలుగును ? కలుగదు. 

వాస్త్రవముగనున్న రూపముకు నాశముగాని, కల్పితరూపముకు నాశములేదు. 
కౌని జాని, తన యథార్థ జ్ఞానముచే వ స్తువులయొక్క- అయథార్థతను (గ్రహిం 

చును. ఈ సంగతి నెటీగినవానికి అట్టి విషయానుభవములు తనకు అధిక సుఖ 

దుఃఖప్రదములు గాక నిర్బాధకముగ ననుభవముల నిచ్చుచుండును. కాన 

ముముకువునకు తన జగన్మి ధ్యాత్వ క్షానము, తన సతతానుసంధానాభ్యా 

సాదులు తన (ప్రాఠబ్ద్ఞఫలానుభవములు చేయుట హోనికరములు కావస్ 
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యెరుగవలయును. దీనినే విద్యారణ్య స్వామి విశదముగ నిట్లు తెలుపు 

చున్నారు 

రో ఇం(దజాలమిదం దె పిత మచింకం౭ రచనాతంత; | 
aa) యా లి య 

ఇత్యవిస్మరతో హోనిః కావాప్రారబ్ద భోగతః || 

అనగా = ఇం|దజాలమువంటి ఈ దె వతమంతయు కల్పితము, మిథ్యా 

మాతమను సంగతి (గహించిన జ్ఞానికి తన (పారబ్దఫలనుఖ దుఃఖానుభవ 

ములకు అనుసంధానాదులు హోనికరములుగావని స్పష్టముగ తెలుపుచున్నారు. 

కావున జ్షానాభ్యాసకుడు దీనిని నిశ్నయముగ తెలిసికొని తన జగన్మిధ్వాత్వ 

థావనను, అనుసంధానాభ్యానా దులను వ్ డు వక నాచరించుచుండుటయే 

తనకు ము_క్తిసాధన మగుచు, తన (ప్రారబ్దక ర్మఫలానుభవములందు సుఖము 

నిచ్చునని నిశ్చయముగ (గ్రహింపవలెను. ఇట్టి జ్రానదార్ద్య స్టితియే జీవన్ముక్తి 

యగుచు, (పారజ్బాంతమందు పరమము _క్తి నొసంగునని జ్లానాభ్యాసకుడు తెలిసి 

కొనవలయును. 

ఆత్యబో ధ 

ముముక్షువు నేను అహం అను తన వా స్తవస్వరూసమును తెలుసుకుని 

అనుభవముపొంద నిశ్చయించువాడు. చేను అన్ననూ అహం అన్ననూ 

ఒక్క-టియే. ఈ వాస్తవిక అహంపదార్దమే ఆత్మ. ఇట్టిది తెలుసుకుని అట్టి 

ఆత్మలాభమును పొందుపే మోక్షము. ఇట్టి మోక్షప్రాప్తి నిశ్చయించువాడు 

ముముకువు కాన యీ నేను, ఆహం, అను దానిని తన శరీరాదులని తలచు 

వాడు ముముతవువు కాజాలడు. సర్వముముక్షువులకు మననసారంబై న అను 

సంధాన (ప్రక్రియను శ్రీ శంకరభగవత్సాదులు అత్మపంచకమను శోక రూప 
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ముల వలన తెలుపుచున్నారు. దానిని ముముకు అనుసంధాన (పయోజనముకు 

గాను యిచట తాత్సర్యస సహితముగ యుదహరించుచున్నాడ-- 

L. శో నాహందేహోనేందియాణ్యంతరంగం | 

నా హాంకారః (పాణవర్లోనచాహమ్ |! 

దారాసత్యక్షేత్ర వి త్తాదిదూర | 

స్పాక్షీనిత్యః (ప్రత్య గాత్మా శివోహమ్ ॥ 

అహంకారముగాని, చతురాదిం్యదియములుగాని, (ప్రాణాది పంచకముగాని, 

యీ స్టూలదేహముగాని నెనుకాను. ఏనియన్నిటికం పెను భిన్నమైన థార్యా 

పుత్రులు, క్షేత్రము పిత్తము యివియేవియూ గూడ సనుకాను. సర్వ(పకాశకు 

డును, శివస్వరూపుడునూ యెన (వత్యగాత్మయే చెను. 

ఏ థో, రజ్వజ్లానాద్భాతి రజుర్యథాహి | 
గ ప్త జ్ 

స్సా స్రత్కైజ్లానా దాత్మనోజీవథా వః il 

ఆపో క్యాహిభాంతినాశే సరజ్ఞా 1 

క్రీవోనాహం 'దేశికో క్యాశివోవామ్ I 

రజ్జుస్వరూపము తెలియని కాలమందు ఆరజ్ఞువే సర్భముగా భాసించు చున్నట్లు 

ఆత్మస్వరూపము తెలియని కాలమందు ఆత్మకు జీవభావము యేర్పడును. ఆ పని 

మాటచే (ఛ్రాంతి నశించగా రజ్ఞావు రజ్జువే యయినట్లు సద్దురూపదే శముచే 

నా జీవత్వముపోగా ఛవస్వరూపుడై న ప్రత్యగాత్మయే నేను. 

ఫి శో॥ ఆభాతీదం ఏిశ్వమాత్మన్య సత్యం | 
C౧ 

సత్యజ్ఞానానందరూ పె విమోహాత్ ॥ 

ని దామోహాత్స పప్ప వ తన్న స త్వం | 

శుద్ద, పూర్ణో నిత్య ఏకశ్ళివోహమ్॥ 

సత్యజ్ఞానానంత రూపమెన ఆత్మయందు అజ్ఞానముచే అసత్యమైన యీ (ప్రపం 
రో యు ఖా 6. 
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చము భాసించుచున్నది, నిదచే భాసించు స్వప్న పదార్థములాగున అది 

సత్యముగాదు. పుణ్యపావాదిరహితుడు, సర్వవ్యాపకుడు, నిత్యుడు. ఆద్వి 

తీయుడు, అయిన శివస్వరూప (పత్యగాత్మయే నేను. 

4. శ్ మతోనాన్యత్కించిద్మత్రా స్తీ విశ్వం | 

సత్యంబాహంం వస్తుమాయోపక్ష సప్తమ I 

ఆదర్శాంత ర్మాసమా సస్యతుల్యం | 

మయ్య దె ఏకే ఛాతి తస్మాచ్చివోవామ్ ॥ 

నాకం టె భిన్నమైన యే (ప్రపంచము సత్యమైనది లెదు. అద్దమందు కనుబడు 

వ సువులతో సమానముగా బాహ్యవస్తువు లన్నియూ మాయాకల్పితములు. 
ఇవి యన్నియూ అద్వితీయ స్వరూపుడై న నాయందే భాసించుచున్నవి గాన 

నేను శివస్వరూపుడై న (ప్రత్యగాత్మనై యున్నాను. 

ర, ఛో; నాహంజాతో నప్రవృద్దాన నషో । 
౧౧ ధి టబ 

దెహస్యో కాః (పాకృ్ళతా స్పర్వధర్మాః ॥ 

క _ర్భృత్వాదిశృన్న్మయ స్యా స్తినాహం | 

కారనై కవ హ్యాత్మనో మ శివోహమ్ || 

నేను పుట్టిన వాడనుగాని, పెరిగినవాడనుగాని, మరణించినవాడనుగాని 

కాను. మాయచే కల్చితములై న ఈ ధర్మములన్నియూ దేహధర్మములే గాని 

నావి కావు. క _ర్హృత్వాదులు గూడ అహంకారమునకే కాని చిన్మయుడై న నాకు 

కావు. గనుక శివస్వరూపుడై న (పత్యగాత్మను నెను, 

గి, శో నాహంజాతో జన్మమృత్య్యూ కుతోమే | 

నాహం(పాణః క్షుత్మిపాసే కుతోమే || 

నాహం చిత్తం శోకమోహౌకుతోమే । 

నాహంక రా బంధమోక్షా కుతోమే || 
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నేను జనించిన వాడనుకాను. గనుక నాకు జన్మ మృత్యువు లెట్టుండును. అనగా 

లేవు. నేను [పాణుడు కాను గనుక క్షుత్సిపాసలు నాకు కలుగుటకు వీలులేదు. 

నేను చిత్తముకాను గనుక శోక మోహాదిధర్మములు నావి కావు. చేను కర్తను 

కాను గనుక బంధమోకములు నాకు యుండుటకు వీలులేదు, 

దీనియొక్క_ సారాంశమేమనగా సర్వదా ముముటివు అధ్య _స్తమైన 
ఈస్వశరీర సర్వదృశ్యమును జ్ఞానపూర్వకముగ త్యజించి సర్వాధిష్టానమైన 

సర్వోపాధివినిర్ము క్త, దృశ్యరహిత, స్వప్రకాశ, సజాతీయ విజాతీయ స్వగత 

భదరహిత, అసంగ,నిత్య, నిరతిశయ, నిర్వికార, సర్వాంతర్చ్పహిర్వ్యాపక, 

జగదుత్స త్తి స్టితిలయ వివరోపాదానకారణ, అఖండ, అద్వితీయ, పరిపూర్ణ, 

(ప్రత్యగాత్మస్వరూప చై తన్యమే తాను అనగా నోను అని అనుసంధానము 
చేయుచుండవలయును. అహం నేను సర్వకాలముల యందును, సర్వ 

'దేశముల యందును, సర్వవస్తువుల యందును, అపరిచ్చిన్నుడనై పరిపూర్ణ 
స్వరూపముతోనున్నవాడను. నాకన్న దృళశ్యేతరమెదియున్ను వాస్తవముగా 

లేదు. అహం, నెచే సత్యజ్ఞానానంత స్వరూపుడను. (బహ్మస్వరూపుడను. ఇతర 

మంతయు మిథ్యారూపముగాని వాస్తవముగాదని తానుతెలుసుకొని తనసత్య 

స్వరూపమును సర్వదా, అనుసంధానము చేసుకొనుచుండవలయును. ముముఖి 

వె నవాడు తన [ప్రారబ్షానుసరణమున, సనెపనిచేయుచున్ననూ, తన సత్యస్వ 
ర్ల |. 

రూపమును జ్ఞ ప్తి యందుంచుకొని తన జీవిత (2 రబ్ద్బ కర్మానుభవము లెట్టివి 

యయినను యీ తనస్టూలసూక్ష్మ శరీరధర్మములతో తనకు యెంతమా(త్రము. 

వాస్తవిక సంబంధము లేదనిన్ని అయినను యెంతటివారికినీ (ప్రారబ్దక ర్మఫలాను 

భవనములు తప్పవు గనుక నిమి త్తమా[తముగ యట్టి యనుభవములను స్క్తతా 

రహితముగ అనుభవించుచూ సమచిత్తుడై యుండవలయును. ఇట్టుండుటకు 

జగన్మిభ్యాత్యనిరూఢిజ్ఞానము తోడ సర్వాధిషానజ్తాన సతతాభ్యాసము సహకరిం 
జో © ణో 

చును. ముముపువు (శవణ, మనన, నిదిధ్యసనముల నభ్యసించుచున్నను, తన 

వ్యవహారానుభవకాలములందుగూడ తన వాస్తవస్థితి స్వరూపములను 

మరువక కేవల విధిపేరితుడె  యథ్శాప్రాప్తముగ నిత్యానిత్యవి వేకముతో 
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తన విషయభోగములందు అత్యంతస క్రతాభిమానబుద్దిని విడచి తస ప్రారబ్ద 

ఫలభో గములననుభవించుచు జీవయాతను గడుపుచుండవలయును. తన 

కర్మానుభవములయందు తన సత్య స్వరూపమును యెల్లప్పుడును యిట్లు 

తెలుసుకొనుచుండవలయును. 

ఈ క_రృత్వాదులు యెవరివి ? వీనితో నాకెట్లి సంబంధము ఈ నేను 

యను అస్టూలదేహము కాష్టతుల్యము. దీనికి (గ్రహణశక్తి యేమిస్నీలెదని 

స్పష్టముగా తెలియుచున్నది. ఈ నెను అనుకొను నా అంతఃకరణమునకు 

గూడ కొంత తెలివియున్నట్లు కనబడుచున్ననూ యిట్టి తెలివి దినికి సహజ 

మైనదిగా కనుబడుట లేదు. ఇది సర్మప్రకాశముతో థాసించుచు నాకు (భ్రాంతిని 

కలుగ జేయుచూ కల్పితముగా నున్నది. విచారించిన ఈ నా అంతఃకరణము 

నాకు కలిగించుచున్న క_ర్రృత్వాదులన్నియు కల్చితములై, ఆభాసములే , 

అనిత్యములగుచున్నవి. ఈ కర్తృత్వ భో కృత్య ధర్మములు కల్పితములై 

సదామారుచునే యున్నవి. ఇందు వాస్తవికత ఏదియును కనుబడుటలేదు. 

కాన ఈ క_ర్పుత్వ భో క్రృత్వములు వా_స్టవములు కావు. ఈ నా అంతఃకరణ 

ధర్మములు సదా మారుచునే యున్నవి. సత్యమైన పదార్హ మెప్పుడును మారు 

టకు వీలులేదు. శుతిమాత, నా సత్యస్వరూపము, సత్యజ్ఞానా నంతస్వరూప 

మైన (బ్రహ్మయే అని తెలుపుచున్నది. కాన ఈ సత్యమైన నను అనగా. 

అహం పదార్థవా స్తవస్వరూప మెట్లిదనిన శాస్త్రము “అహంసర్వ మిదం 

విశ్వమ్ పరమాత్మాహమచ్యుతః'* అని తెలుపుచున్నది. ఇంకనూ “అహం 

సర్వస్య (పభవోమ త్తస్పర్వం (ప్రవ ర్రతే” అనిన్నీ, “నిత్యస్సర్వగతస్థా౭ణు 

రచలోయం సనాతనః" అని గీతావచనములునూ “ఏక మెవాద్వితీయం 

బ్రహ్మ” “నేహనానా స్తికించన" అని (శుతిమాతయు గూడ తెలుపుచున్నవి. 
ఇంకనూ సమస్త సుఖచ్మిత్ర, విచిత్ర నే? దృశ్యానుభవములన్ని యూ 

నాస్వస్నములో నాయందే. దేశాంతర, కాలాంతర, వ స్వ్వంతరములలో, 

యున్నట్లు బహిర్ఫూతముగా కనబడుచూ అనుభవముల నిచ్చుచున్నట్లు, 

నాజ్యాగద్దశలో గూడ ఎట్టి ఎన్ని అనుభవములు కలుగుచున్ననూ నాయందే 
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కలుగుచున్నవి గాని నన్ను విడచి ఎట్టి అనుభవములు కలుగుట లేదు. కాన 

నాస్వప్నములో లాగుననే నా జాగద్దశయందు గూడ- నాయందే నా అనాది 

అవిద్యచే సమ _స్తభోగములు కల్పితములుగ కల్పింపబడి నా [భాంతిఅనుభవముకు 

కారణమగుచున్నవి. కాన వాస్త వమున ఈ అనుభవములన్నియు కల్పి 

తములుగా కనబడుచున్నవి ఇట్ట కల్పితానుభవము లన్నిటికిని అధిష్టాన 

ముగ ఒక్కటియైన నేనే కనుబడుచున్నాను గాని, వేరేదియు కనుబడుట 

లేదు. కాన దృశ్యాధిష్టానము నాకన్న వేరుగ మరొక్కటి యేదిన్నీ కనుబడుట 

లేదు. అయిననూ ఒక్కటియైన నాసత్య స్వరూప అహంపదార్థమందే ఈ 

దృశ్య కల్పితానుభవములున్నూ సుఖ, దుఃఖ, చిత్ర, విచ్శిత, క్రేశాద్యను 

భవములన్నియూ కలుగుచున్నవి. కాన ఇట్టి కల్పితములు, వా_స్తవములు 

కాజాలవు. కనుక ఇట్టి కల్పితానుభవములను గురించి నేను స క్తతపొంది, 

దుఃఖక్తేశములను హర్షళోకములను పొందుట వివేకహీనముగా నున్నది. 

అయిననూ నాపారబ్దక ర్మఫలముచె (భాంతి నొందుచున్నాను. ఇప్పుడు 

నాస్వరూప వాస్తవికతను (గహించినవాడను గనుక ఈ దృశ్యానుభవములతో 

నాకు వా_స్తవసంబంధము లేదు కాని (ప్రారబ్దము ననుభవింపక తప్పదు, గాన, 

నా భోగానుభవములను కల్పితములనియే అనుభవింతును-_ 

నావా సవ న్వరూసము నిర్మలాకాళశము లాగున సర్వాంతర్పహిర్వ్యా 
వజ 

పకమె ఆసంగమె, ని సరంగసముదములాగున గంభఖీరమె జగదుత్ప త్తి 
a. Q__ నన ౬ ల 

స్టితిలయ వివరోపాదానకారణమై, సర్వోపాధివినిర్ముక్రమై, స్వపకాశమై ౫ 

అఖండ, అద్వితీయ, పరిపూర్ణ చై తన్యమే. నేనుసర్వదానిశ్చలుడనై , నిత్యు 

డనై , పరిపూర్ణుడనై , సంవిత్స్ఫటిక మహోశిలలాగున నిర్మలుడనై స్వృప్రకాళశ 

భేదరహితముగ అచలుడనై సర్వదా [పకాశించుచుండువాడను. 

ముముక్షువునకు అద్వితీయ ఆత్మయందు నేను అనగా అహమ్ అను 

అనుసంధానము నాచరించుట కాస్త్రీయము.. కాని రెండవ పదార్థము లేని 
30 
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అనగా అద్వితీయ ఆత్మస్వరూసనుందు నేను అను (పతీతికి బహువచనమైన 

మనము, మేము, అని గాని నాది, మాది, అని గాని అను(ప్రత్యయములుగాని 
అనుసంధానము లో (గహించుటది అశా స్తీయము. ముముక్షువు సర్వదా తన సత్య 

స్వరూపమును మననము చేయుచుండుటయే ఆత్మబోధ. ఆత్మబోధ యన్నను, 
అహంవివేచనయన్నను దాదాపు ఒక్కటియే. ముముకువె నవాడు అహంవివేచన 
వల్ల అహం|ప్రతీతివిషయు డెన నేను అను తనవాస స వస్వరూపమును శాస్త్రీయ 
వి వేచనచే తెలుసుకొని, స్వానుభవముకుగాను తనసత్యస్వరూపమును అనగా 

తత్స్వరూపమును సర్వదా మననముచేయుచుండవలయును. ఇట్లు చేయుటకు 
ఆవశ్యకతను గురించి శంకరులు ఇట్లు తెలుపుచున్నారు. 

శ్లో అజ్ఞా నక లుషం జీవం జ్ఞానాభ్యాసా ద్వినిర్మలమ్ । 

కృత్వాజ్ఞానం స్వయంన శ్యే జ్ఞాలంకళక రెణువత్.॥ 

అనగా అజ్ఞాన కార్యభూతములై న అహంకారాదులచేత క_ర్హృత్వ భో_క్ష 
త్వాద్యభిమానవంతుడై న జీవుని, జ్ఞానముయొక్క చిరకాలాభ్యాసముచేత 

అజ్ఞానమును నశింపచెయట వలన (ఛ్రాంతిజీవుని పరిశుద్దుడై నవానినిగా 
చేయుచున్న ది. ఎట్ట న చిళ్ళగింజనరుగదీసిన గంధము బురదనీటిని పరిశుద్ద 
ముగాచేసి తాను కనుపడకుండ ఆ నీటియందెట్టు కలసిపోవుచున్నదో ఆశే 
జ్ఞానము ఆత్మయందు లీనమైపోవును. కాన మనన మావశ్యకము. అట్టి 
బోధస్వరూసమును గురించి జిజ్ఞాసువు ఎట్టు మననాదులు చేయవలసి నదియూ 
ఆత్మబోధయందు శ్రీ శంకరభగవత్సాదులు ఇట్లు తెలుపుచున్నారు, 

లో అమననస్తా న్న మే దుఃఖరాగ ద్వేషభయాదయః । 

ఆ,పాణోహ్యమనాళ్ళు భ ఇత్యాది |శుతిశాసనాత్ || 

అనగా “అ్మపాజోహ్యమనాః” అను (శ్రుతి నేను మనసులేని వాడను అని 
తెలుపుచున్నది. గనుక మనోధర్మములై. న నుఖ,దుఃఖ, రాగ ద్వేషాదులు 
నాకు లేవు, 
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థో నిర్ద్ణణోనిష్కి )యోనిత్యో నిర్వికల్చో నిరంజన; | 
౧ - 

నిర్వికారో నిరాకారో నిత్యముకో౬స్మినిర్మలః Il 

శో అహమాకా శవత్సర్వం బహిరంతర్షతో ఒచ్యుత। | 

సదా సర్వస మస్సిద్దోనిస్సం గ్ నిర్మలో౭చలః | 

థో నిత్యశుద్దవిము క్తైక మఖండానంద మద్వయమ్ । 

సత్యంజ్ఞాన మనంతం యత్సరం (బహ్మాహమేవ తత్ ॥ 
దో 

అనగా కామ(క్రోధాదిరహిత మె, సర్వ సం బంధశూన్యమై, అఖండ మై, భేద 

రహిత మై, అద్వితీయమై, నిష్ప్రపంచస్వరూపమై, సత్యమై, చరాచరాదుల 

యందు వ్యాపించియుండు స్వరూపమై, సర్వసమమై, శుద్దమై, పుణ్యపాప 

రహిత మై, నిషియస్వరూపమె, గుణశూన్య మె, సంకల్ప వికల్ప వర్ణిత మై, 

నిర్వికారమై, నిరాకారమై, నిరవయవమై, స్వరూపమై, శరీరత్రయ విలక్షణమై, 

జాగత్స్వప్న సుషుప్తులయందు నశించని సాకియైన సచ్చిదానందాత్మ నేనే 

యని [శుత్యు క్యనుభవములచేత తెలుసుకొని మననము చేయవలయును. 

ఈ పెన చెప్పిన మననము బహుకాల మభ్యసించుటవల్ల కలుగుపరమ 

లాభమును గురించి 

శో; ఏవం నిరంతరకృళతా (బహ్మావాస్మీతి భావనా, 
౧౧ యా . 

హరత్యవిద్యా నికషేపాన్ రోగానివ రసాయనమ్ ॥ 

అనగా రసాయన జొషధమును సేవించుటవల్ల రోగములు నశించినట్లు, ఎల్లప్పు 

డును నేను (బహ్మయే కాని _బహ్మవ్యతిరిక్తు డను కాను, అని అభ్యాసముచేయు 

టవ కలుగు సంస్కార రూపమైన సద్వాసన, ఆవరణ విక్షేస శ క్యాత్మక మైన 

అవిద్యను నిర్మూలించునని దృఢముగా నమ్మవలయును. 

రో ఆత్మన్యె వాఖీలంద్వుశ్యం (పవిలాప్య ధియానుదీః 3 
౧౧ యు 

భావయేదేక మాత్మానం నిర్మలాకా శనత్సదా || 
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అనగా సుష ప్రీయందు |ప్రపంచమగుపడక లయించినట్లు ఈయగపడు నామరూ. 

పాత్యక మగు నిఖిల |పపంచమును నిర్మలమైన బుద్దిచెత ఆత్మయందు లయిం. 

పజిసి ఎల్లప్పుడును, వెన్నెలచేత నిర్మలమైన ఆకాశము వలెనే (అనగా (ప్రకాశ. 

రూపమున) ఆత్మను తననుగా సర్వదా అనుసంధానము చేయుచుండవలయును. 

ఇచట నిర్మలమై వెన్నెలలాగుననున్న ఆకాశముగాని, (పకాశరూపమును 

గాని, ఉపలక్షణములుగా (గ్రహించి ఆత్మానుసంధానమును అభ్యసించుచుండవ 

లయును. ఏలనన, (ప్రకాశాది తేజోరూపములుగూడ జడసదార్హములే గనుక, 

వాటినికెవల వృ త్యాలంబనకుమా(త్రమే ఉపలక్షణములుగా తీసికొనవలయును, 

ఇంకనూ శ్రీ శంకరభగవత్సాదులు సర్వాతిశయమైన (దిహ్మాను తటస్థ 

లక్షణముచేత ఇట్లు తెలుపుచున్నారు_ 

ల్లా 11 యద్దృ్రష్ట్వా నాసరంద్భశ్యం యద్భ్ఫూత్యా న పునర్భవః, 

శ జః 

అనగా దేనినిచూచిన వెనుక మరియొకటి తెలుసుకొన దగినది, చూడదగినది, 

లేదో ఏదితానుగానై న తరువాత మరలపుట్టుక లేదో, దేనిని తెలుసుకొన్న పిదప 

వేరుగా తెలుసుకొనదగిన వస్తువు లేదో అది (బహ్మయని నిశ్చయించి తెలు 
సుకొనవలెను, 

ల్లో i తిర్యగూర్హ్వ మధఃపూ ర్ధం సచ్చిదానందమద్వయమ్ । 

అనంతం నిత్యమేకం య_త్త దృ హ్మేత్యవధారయేత్' Il 

శో అతద్వ్యావృ త్తి రూపేణ వేదాంతై ర్రక్యతేఒవ్యయమ్ || 

అఖండానంద మేకం యతత్త దృ హ్మేత్య వధారయేత్ 11 

సర్వదిక్కూులయం దును సర్వ్మ్మత వ్యాపించి నిండియున్నదియు సచ్చిదానంద 

రూపమైనదియు తనకంటె వేరువ స్తువు లేనిదియు, సరిమితి లేనిదియు, 
శాశ్వతమైనదియు, ఒక్యాటిమైనదియు, ఏదికలదో అది (బహ్మయని రా శ్ వూ 
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(గహించవలయును. దేహేంద్రియాదులను అస తని నిషేధించుట వల, పెన 
తెలిపిన (పకారము శేషించిన స్వరూపమే (బహ్మ. రా 

ఇట్లు సర్వదాచేయు ఛచిరకాలాభ్యాసము వలన జీవుడు :-- 

శో హృదాకాళోదితో హా్యాత్మా బోధభాను స్త్రమో౬పహృత్ | 

సర్వవ్యాపే సర్వధారీ భాతి భాసయ తే థిలమ్ ॥ 

శోదింపబడి తనను ఆ(శయించియుండు అజానమును నశళింపజెసుకొని 

సూర్యుని వలెనే సమస్తమును ప్రకాశింపజేయుచూ అఖండాకారవృ తి 

స్వరూపుడై తాను (ప్రకాశించుచూ, అన్నిటిని తనయందే పకాశింపజేయుచూ 

నిత్య నిరతిశయానందుడై యుండును. ఇదియే ఆత్మటో ధ--జ్ఞానము, జీవని 

యొక్క సరమార్గస్వరూపము. 

(బహ్మస్వరూబి'పలబ్రీ స్థానము 

(బహ్మవిద్యా సంప్రదాయములో స్వస్వరూప్రా పికి చెప్పబడు 

(బహ్మ నిత్యనిరతిశయనిర్గుణ (బహ్మయేగాని 'వేరుకాదు.ఈయననే “సత్యం 

జ్ఞానమన _న్హం(బ్రహ్మ' అని చెప్పి శ్రుతి _ “_అహ్మవిద్బ్ర హ్మైవభవతి' 

“బహ్మవి దాష్నోతిపరమ్” “ద్రూవేద నిహితం గుహాయాం పరమెవ్యోమన్ 

సోఒశ్ను తేసర్వాన్కామాన్నహ” అని చెప్పుచున్నది. అనగా తనహృదయ 

గుహలో నుసలబ్దమగు సత్యజ్ఞానానంత లక్షణములుగల యీ[బహ్మాను తెలుసు 

కొనినవాడు (బహ్మయేయై సమస్త భోగములను ఏకకాలములోనే పొందు 

చున్నాడు అని యీ వాక్యములు తెలుపుచున్నవి. ఇచ్చట గుణరహిత మైన 

(బ్రహ్మ లక్షణమును తెలుపు సత్యజ్ఞానానంత నను విశేషణ పదములతో ఎట్లు 
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'తెలుసబడును ? అను శంకకువీలులేదు. ఎందుకనగా ఈ శబ్దముల నుపలక్ష 

ముగ తీసికొని యిచట (బహ్మను గు_ర్తించుటయేగాని యివి విశేషణ (పయో 

గములు కావు. ఆ(బహ్మ సజాతీయ విజాతీయ స్వగత భేదరహితుడగుటచే 

దానియందు విశేషణము లుండుటకు వీలులేదు. పసిపిల్ల వానికి క్షీరమును 

గూర్చి తెలుపవలసినప్పుడు దానియందుండు [దవత్వ శ్వేతత్వమాధుగ్య ములను 

విడివిడిగా చెప్పి నను ఈ శబ్దములన్నియు ఆయాగుణములద్వారా ఒక్క-కీరమునే 

టోధించునటు ఇచట సత్యజ్లానానంత శ బములున్నూ (బహ్మాస్వరూపమునే 
ఉం వగ ౧ 

బోధించునవిగాని, (ప్రత్యేకమైన జ్ఞానాది వి శేషణపదార్హములను వోధించునవి 

కావని 'తెలుసుకొనవలెను 

ఈ బ్రహ్మ సర్వా_న్త రృహిర్వ్యాపకుడుగదాః! అప్పుడు పరిచ్చిన్నమైన 

హృదయగుహయందు అదియుండుట ఎట్టు సంభవము? అనికూడ ఒక 

శంక కలుగును. దీనికి సమాధానము సూర్యదృష్టానముచే లోగడ చెప్ప 
బడినది ఐనను ఈ పరమాత్మ అక్కడ ఒక్కచోటనే యుండునని యర్హము 
కాదు ఈయన సర్వవ్యాపకుడు గనుక మనము ఈ యుపాధితో ఇచట 
చూడవలసినది. అనగా జిజ్ఞాసువునకు ఆయన ఈ యుపాధియొక్క యీ 

ప్రదేశములో అభివ్యక్త మగునని (శుతిచెప్పినది. కాని ఆ పరమాత్మ ఆ 
బుద్ధిగుహలోనె యిమిడియున్నాడని యర్థము కాదు. ఇట్లు తెలుసుకొన 
బడునదియే అందరియాత్మ. 

“అయమాత్మాబహ్మా” అనగా ఈయాత్మయే[ బహ్మ, “త్ర త్వమసి” 

ఆ బిహ్మనీవే, అని (శుతిని ర్లైసించి తెలుపుచున్నందున ఈ[బహ్మ మనలోనే 

యున్నదని (శ్రవణమనననిదిధ్యాసనములచే తెలుసుకొని ఆ(బహ్మ నేనే, 
అది వేరుకాదు అను అనుభవమును పొందవలయును. ఇట్లు (బహ్మాపరోక్షొను 
భవమును పొందినవారికి “ఆత్మానంచే ద్విజానీయా దయమస్మితి పూరుషః, 

కిమిచ్చన్ కస్య కామాయ శరీర మనుసంజ్వరేత్” అనిన్నీ “సోఒపవ్నతే 

సర్వాన్ కామాన్సహ అనిన్నీ (శుతివచనములు తెలుషుచున్నవి ఈవిధముగ 

(బహ్మనుతెలుసుకొన్న మహనీయులు చేయనలసినదేమియు 'నుండదు. వారు 

కృత కృతులు. “తస్యకార్యం నవిద్యతే” 
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అభ్యాసకులకు అంతఃకరణాహంకార నిరూపణలను చేసి (గహణ 

విధానము నెంత తెలిపినను ఈ యంతఃకరణ ధర్మ విలయములు కష్ట 

సాధ్యములు, గాన ఈ సిద్దాంతానుభవదార్థ్యమునకుగాను తిరిగి దీని నే 

ఇచట సంగహవివేచన జేయుదము. ఈ యంతఃకరణము విద్వాంసులను 

గూడ మోహింపజేయుచూ వాస్తవమైన దానివలె తోపింప జేయుచున్నది. 

దీని వాస్తవికతను బాగుగా వివేచన జేసి (గ్రహించినయడల ఈ య _న్తః 

కరణ ఆయాజీవులు అనాద్యవిద్యా(భ్రాంతియుతులై సంపాదించిన సంస్కార 

వాసనా వీజముల కాటప్ట్టై, పా9రబ్బ కర్మఫలభో క్రృత్వాదులకు లగు 

కల్పితమైన సూక్ష్ముపాధి. జాగత్స్వప్నములయందు సర్వద్భ శ్యమునున్నూ 

ఇదియే కల్పించి ఆయా జీవుల ప్రారబ్దకర్మానుసారము సుఖదుఃఖముల 

ననుభవింపజేయుచు కర్మల నాచరింపజేయు చుండును. ఇట్టి కర్మ 

ఫలములు వాసనారూపముననుండి పూర్వపూర్వవాననలు ఉ_త్తరో త్తర 

సంస్కారములకు హేతువగుచుండును. ఇది ఒక నీటి సుడిగుండము వంటిది. 

జీవులకు కలుగుచున్న సుఖదుఃఖములుగూడా  ఈయంతఃకరణ వాసనా 

సంస్కారములవల్ల కలుగుచున్నవి గాని వ స్తుస్వభావమునుబట్టి కలుగుట 

లేదు. ఒకే వస్తువు ఒక జీవునకు సుఖమునున్నూ, మరియొకనికి దుఃఖక్రేశము . 

లనూ కలిగించుచున్నది. ఏ యొక్కవస్తువె నను సంశ్లేష, విశ్లేషముల 

వల్ల భిన్న భిన్న జీవులకు భిన్న భిన్న సుఖదుఃఖానుభవములను కలుగజేయు 

చున్నది. ఈ విషయమంతయున్నూ లోగడనే యుదాహరణపూర్వకముగా 

సవి_స్తరముగా విమర్శ చేసియుంటిమి. ఇందుకుగాను ఈ యంతఃకరణమును 

వాసనారహితముగా చేయవలయును. ఇట్లు చేయుటకు జీవుడు చేయు (ప్రతి 
కర్మయందును . తన కర్తృత్వాదులను అభిమానమును త్యజించవలసి 



472 | (బహ్మావిద్యానుసన్హాన దర్శణం 

యున్నది. ఇట్లు త్యజించుటకు అంతఃకరణతాదాత్మ్యము అడ్డు వచ్చుచున్నది. 

కాని - ఈ తాదాత్మ్యమున్నూ కల్పిత మే. ఈ క_ర్తృత్వాభిమా నములు 

కల్పితములే. ఈ ధర్మములు కల్పితమైన ఈ యంతఃకరణ సూజ్మోపాధివె 

గాని వాస్తవముగా జీవునకు, తనకు సంబంధించినవి గావు. గాన ముముకువున 

కివి కల్పితసంబంధములు _ ఈ క_ర్తృత్వాదులు కల్పితమైన అంత ౩కర 

లోపాధివే గాని వాస్తవముగా తనకు ఎంతమాత్రము సంబంధించినవి కావు 

అని తెలునుకొని, తాను ఈ క _ర్హృత్యాభిమానములను త్యజించుటకు సర్వదా 

ప్రయత్నముచేయుచు వాస్తవమైన తన స్వరూపమునందే _ నిష్టగలవాడె 

యుండవలయును. కర్తృత్వాఖిమానరహితముగచేసిన కర్మలయొక్క 

ఫలములు జీవని ఆంటవు. ఎందుచేతననగా లోకవ్యవహారములో గూడ 

మనకు కర్తృత్వాభిమానములచే చేసిన పనులే ఆధికసుఖదుఃఖములకు 

కారణములగుచున్నవి గాని, నిరభిమానముగాచేయబడు కర్కలట్లగుట లేదు. 

ఈ విషయము సవి_స్తరముగా లోగడ క ర్హృత్వాది నిరూపణయందు వివేచన 

చేయబడినది. కాన సర్వ(ప్రయత్నములచేతను ముముక్షువై నవాడు పైన 

నిరూపించిన విధమున తనకు ఈ యంతఃకరణాహంకారములతో ఎట్టి వాస్తవ 

సంబంధమూ లేదని (గహించి నిశ్చయించుకొని తన (పారబ్రానుభవమునందు 

కలుగు క_ర్తృత్వాభఖభిమానములను త్యజించుట యత్యావశ్యకము - సుఖదాయ 

కము. ఇదియే మోకమార్లమగుచున్నది, 

ఇంకనూ ముముక్షువై నవాడు ముఖ్యముగా తెలిసికొని, అభ్యసించ 

వలసిన _విషయమేమనిన తన సత్యస్వరూపానుసంధానము __ _ప్రతిమానవు 

డున్నూ తన స్వరూపమును నేను అని తెలిసికొనుచునేయున్నాడు. కాని 

యిట్లు (ప్రతి జీవియూ అహం నేను అను (ప్రతీతితో తెలిసికొనుచున్న తన 

స్వరూపమును యథార్థస్వరూపమున యున్నదియున్నట్టుగా, తన అనాది. 
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అవిద్యా(భాంతిచే వా_స్తవమును తెలిసికొనలేక, వా_స్తవమున తానుకాని దానిని 

తానను (భ్రమతో నోను అని వ్యవహరించి, సంసారదుఃఖము ననుభవించు 

చున్నాడు - ఇట్టి సంసార ఆత్యంతిక దుఃఖనివృ్తికిగాను, ముముక్షువు తన 

సత్యస్వరూపము _ నిట్లు (గ్రహించి, యనుసంధానాదులను చేయుచుండ 

వలయును _ ఈ నోను అను (ప్రతీతికి వా్తవార్థము, నిత్య, నిరతిశయ, భేద 

రహిత, అద్వితీయ అఖండ సరిపూ ర్థ జ్ఞానము - ఎంతమంది జీవులు నేను, 

నెను, అని వ్యవహరించుచున్ననూ యీ జ్ఞానమంతయూ అఖిండపరి 

పూర్ణముగ నొక్కటిగానే యున్నది గాని తదితరమేమియు లేదు - ఇది 

జీవుని యొక్క వాస్తవ స్వరూపజ్జానము, ఇది అఖండము = అద్వితీయము. 

ఇదియే ఆత్మస్వరూపము, శుద్దజీవుడు - అద్వితీయుడు - కాని యీజీవనా 

నాత్యము మాయా కల్చిత మై వివిధ అంతఃకరణోపాధుల తాదాత్యమువల్త 

కలుగుచున్నది. ఈ యుపాధులన్నియూ పరిచ్చిన్నములు, కావున ఈ 

ఒక్క- మెనపరిపూర్ణ _జ్ఞానస్వరూపుడే అనేక పరిచ్చిన్న జ్ఞానస్వరూపులుగ 

మాయావళశమున కనబడుచున్నాడు. ఇది (భాంతియేకాని వాస్తవమున 

నున్నది అందరి జీవులయందును యీ జ్ణాన మొక్క-టియే = ఈ జ్ఞానమే 

లేనిచో జీవ ప్రపంచమంత యూ నొక్క కణమా(తముండుటకు వీలులే దు- 

ఏ జీవుడెట్లు వ్యవహరించిననూ అందరికినీ ఆధారమైయున్నది యీజ్ఞాన 
మొక్క-టియే. అనేక జ్ఞానములని తలచుటయే (భ్రాంతి. కావున ముముకువై న 

వాడు యిట్టి తన పరిచ్చిన్న జ్ఞాన(భాంతి, వా_స్తవమెనది కాదని గురుశాస్త్ర 

బోధవలన తెలిసికొని, పరమార్హమున వా_స్తవమైన తన అఖండ, అద్వితీయ 

పరిపూర్ణ స్వరూపమును గ్పుర్తించి స్వానుభవము నొందుటకు, (ప్రీతిని శృయము 

లతో తన _సత్యస్వరూపమైన సత్యజ్ఞానానంతలక్షణములగు భేదరహిత, 

అద్వితీయ, అఖండ, పరిపూర్ణ జ్ఞాన స్వరూపమే తానని,  ఫలానగతి 

పర్యంతము నిరంతరానుసం ధానాభ్యాసా దులను యాచరించుచుండిన యడల 

కాలక్రమమున తన (పారబ్ఞాంతమందు ముక్తి బడయుటకు, సంశయములెదు. 
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శుత్యనుసారి (బహ్మనిరూపణ 

మానవునకు అభ్యుదయ ని 'శేయ సములు రెంటికిని వచనా 

(త్పవృత్సిః, వచనాన్నివృ త్తి” అను న్యాయముననుసరించి వేదవచనములే 

ఆధారము, వచనమనగా వేద వచనమనియే అర్థము. వేదవచన మనగా వేదము 

చెప్పునదని యర్థము. మానవుని కిదియేప్రమాణమని _ చెప్పుటకుగాను భగ 

వంతుడు “తస్మాచ్చాస్రం _ప్రమాణంతే కార్యాకార్య వ్యవస్థితౌ" అని గీతలలో 

తెలుపు చున్నారు. కాన ముముక్షువు తన మోక్షప్రాప్తిని వేదాంత జ్ఞానము 

వల్ల నే పొందవలసి యున్నది. వేదాంతశాస్ర్రము మానవుని మోకప్రాపికి 
గాను సగుణ, నిర్గుణో పాసనలను రెంటిని తెలుపుచున్నది. కాని వేదాంతబోధ 

యొక్క సరమకాత్సర్యము అద్వెతసిద్దాంతమే. ఈ అద్వెతసిద్దాంత 

మందు తెలుపబడినది కేవల నిర్గుణ (బ్రహ్మమే కాని సగుణరూపము కాదు. 

అయినను జిజ్ఞాసువు టోధకుగాను (వతి *“కోయమాత్మా కథ ముపాస్మహే -_-- 

కతరస్స ఆత్మేతి” అనగా ఆత్మ ఎవరు? ఆయననెట్లు ఉపాసించవలెను ? ఈ 

యిద్దరిలో ఆత్మ ఎవరు? అని (ప్రశ్నించుచు [శ్రుతియే తెలుపుచున్నది. ఇట్లు 

తెలుపుచు “ బహ్మావిత్ బ్రహ్మైవ భవతి” అని అట్టి బహ్మను తెలుసుకున్న 

విద్వాంసుడు (బ్రహ్మయే యగునని గూడ తెలుపుచున్నది. కాన జిజ్ఞాసువునకు 

యిట్టి నిర్ద్ణణ(బహ్మ(ప్రాప్పి అనగా మోక్షసిద్ధిని పొందుటకు యీజ్ఞాన 

మావళ్యకమై యున్నది. కాన [శుతి వాక్యములననుసరించి జ్లాన(సాప్తి 

(ప్రకారమును నిరూపించుటకుగాను ఆవశ్యకమైన. (శుతి వాక్యములను అనగా 

యిట్టివి భిన్నభిన్న ఉపనిషత్తులయందు వివిధసందర్భములలో తెలుపబడిన 

వై నను వాటిని (పామాణ్యతకుగాను ఇచట తీసుకొనబడినవని (గహించ 

వలయును. (ప్రథమమున శుతి “సదేవ సౌమ్యేదమ్యగ ఆసీ దేకమేవాద్వి 

తీయమ్ "అనగా ఈసృష్టికి పూర్వము ఆద్వితీయుడై న (బహ్మయొక్క- డే కేవల 

స్మదూవమున యున్నాడు అని ఛాందోగ్య |శుతి తెలుపుచున్నది:. 
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ఇంకను* ఆత్మావా ఇదమేక ఏవ్నాగ ఆసీత్, నాన్యత్కించన మిషత్” 
అతి ఒక అగి జ అనగా ఈ జగ తంత యు సృష్టికి పూర్వము (బహ్మ్మె యున్నది. (బహ్మాతర 

మించుకంతయును లేదు అని (బహ్మలక్షణంబును ఐతరేయ శ్రుతి తెలుపు 
చున్నది. తదుపరి *యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే, యేన జాతాని 

అస అస ఆప చ 39 

జీవంతి, య(త్సయం త్యభి సంవిశంతి, తద్విజిజ్ఞాసస్వ, తదృహ్మాతి -- 

అనగా దేనివలన సమస్త భూతములయొక్క. సృష్టి, స్థితి, లయములు జరుగు 

చున్నవో, యేది యీ జగదుత్పత్తి, స్థితి లయములకు వివర్హాపాదానకారణ 

మగుచున్నదో అదియే (బహ్మ. ఆకాశమునందు గంధర్వనగరములాగున 

(బహ్మయందె వివర్తముగ సృష్టియగుచు, ఆ(బహ్మయందే స్థితి, లయములను 

పొందుచున్నది. ఈ విధమున (బహ్మయే యా సృష్టికి అనగా స్వశరీర సర్వ 

దృశ్యమునకు, అభిన్ననిమితోపాదానకారణము. అనగా రజ్జువయందు సర్ప 

(భాంతి యున్నట్లు యీ జగత్స్వరూసమంతయు [బహ్మయందున్నది. 

ల్లో “యస్మిన్ ద్యౌః పృథివీచా నరిక్షమోతం మనస్పహ (ప్మాజెశ్చా 

సర్వః | 

తమేవై కం జానథ ఆత్మాన మన్యావాచో విముంచథఅమృత 

నై కషసేతుః"॥ 

అనగా యే పదార్థమందు లోక త్రయరూపమగు విరా ట్రత్వము, మనః (ప్రాణా 
దులు (చకారముచే) మూల (ప్రకృతియు కల్చిత మై యున్న వో, అట్టి కల్పిత 

రూపమును విడచి, త దధిఖ్ఞానభూత మగు (ప్రత్యగభిన్నమైన ఆత్మస్వరూప 

మును (శ్రవణాడిసాధనములచే తెలిసికొనుడు. ఇతర కల్పితవస్తువిషయక 

ములగు వాక్కులను త్యజింపుడు. 

ఇట్టి అన్యవాజ్నివృ త్తిపూర్వకమగు ఆత్మసాక్షెత్కార మే అమృత 

స్వరూపమగు మోక్షమునకు అనగా - సంసారసము(దమును తరించుటకు 

నావవంటిది, అని ముండకోపనిషత్తు తెలుపుచున్నది. ఇంకను కఠోపనిషత్తు 

నందు ఈ (బహ్మస్వరూపమునే “అశబ్ద మసృర్శ మరూప మవ్యయం,. 
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తథాఒరసం నిత్యమగన వచ్చయత్ | అనాద్యన న్తం మహతః పరం (ధువం, 

నిచాయ్యత న్మ తు కముఖా(త్సముచ్యతే”।। అనగా లోకమున (ప్రతిపదార్హము 

శబ్ద స్పర్శరూప రసగన్గములలో నేదోయొకగుణముతో గూడియున్నది. అట్టి 

గుణసహిాతము లన్ని యు నశించునట్టివే. (బహ్మ అట్ట గుణసంబంధము లేక 

నిర్గుణమె భాసించుచున్న ది. కావుననే అది అవ్యయము అనగా 

నశించునది గాదు. నిత్య మెనదని పర్యవసానము. మరియు ఉత్స త్యాది వికార 

రహితమెనందువల గూడ నిత్యమెనది. మరియు బుద్యాదుల కవభాసక మె 
ర గా లా థి 0 

వానితో సంబంధములేక సాక్షిరూపముగా నున్నది. అట్టి ఆత్మరూసమగు 

(బహ్మత తత్త్వమును గు_ర్తించినవాడు, అవిద్యాకామక ర్మమూలక మై జనన 

మరణ (ప వాహరూపకముగా నున్న సంసారమునుండి విము క్రుడగు 

చున్నాడు, అనీ తెలుపుచు యింకనూ ఈ (బహ్మా లక్షణములను గురించి 

భగవంతుడు “న జాయతే |మియతే వా కదాచిన్నాయం భూత్వా భవితావా 

నభూయః, అజో నిత్యశ్ళాశ్యతోఒయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే 

శరీర” అనగా ఈ ఆత్మ ఒకప్పుడును పుట్టుక గలదికాదు. మరణముగలదియు 

కాదు. కొన్నాళ్ళు ఉండిపోవునదిగాని, కొన్నాళ్ళకు కలుగునదియుగాని కాదు. 

ఏమన __ ఆత్మ పుట్టుక లేనిది. ఎప్పుడును ఒక్క-రీతిని ఉండునది, స్థిరమైనది, 

అనాది మైనది, శరీరము పోయినను పోవునది గాదు. 

రో అచ్చేద్యోయమదా హో య మ కేద్యోఒశోష్య ఏవచ । 
౧౧ ౧ 

నిత్యస్సర్వ్ణగతః స్థాణు రచలతోఒయం సనాతనః || 

అనగా ఆత్మ భేదింప దగినదిగాని, దహింపదగినదిగాని, తడుప దగినదిగాని 

కాదు, ఎప్పుడును ఏకరూపముగా అంతటను నిండియుండునది, అచలమైనది, 

సనాతనమైనది, అనియూ గీతాచార్యులు తెలుపుచున్నారు. 

ఇంకను ఛాందోగో్యోపనిష త్తునందు “య(త్రనాన్యత్సళశ్యతి నాన్యచ్చుు 

ణోతి నాన్యద్విజానాతి | సభూమా, యోవై భూమా, త త్స ఖర" వివస్తు 
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స్వరూపమునందు తాను వేరుగానుండి తనకంటె అన్యమును చూచుట, వినుట, 

తెలుసుకొనుట మున్నగు త్రిపుటీవ్యవవారమునకు అవకాశముండదో అట్టి 

సర్వపరిపూర్ణ మైన సద్వస్తువే “భూమ” యని చెప్పబడును. ఈ భూమయే సుఖ 

స్వరూపము. ఇదియే [బహ్మ. ఇదియే తెలుసుకొనతగినది, అని తెలుపుచు 
“పృరుషఏవేదంసర్వం” ఈ సకల జగత్తును పురుషుడే, “*సర్వంఖల్విదం 

బ్రహ్మ” ఈ సర్వదృశ్య (ప్రపంచమును బ్రహ్మయే గదా. అనగా (బ్రహ్మ 

స్వరూపమని తెలుసుకొనవలయునని ఈ (శ్రుతి తెలుపుచున్నది. ఎట్ల నొవాచా 

రంభణం వికారో నామధేయం మృ త్తికేత్యేవ సత్యమ్” వాక్కు-చే భేదము 

న్ననూ ఒక్క మృత్తుచేతనేకలిగిన ఘట శరావాదికార్యసమూహామంతయు 

మృత్తు స్వరూపమేయని యెట్లు తెలియబడుచున్నదో (అనగా ఏటికన్ని టికిని 

ఆశ్రయ భూతమగునది మృత్తుయేగాన) య'క్తే ఈ వివిధసర్వదృ శ్యమునకు 

పార మార్డిక సత్యమైనది [(బహ్మయెనని ఛాందోగ్యశుతి తెలుపుచున్నది. 

ఇంకను (శుతి ఈ [బహ్మను “అసంగోహ్యయం పురుషః” ఈ పురు 

పుడు అసంగుడు. “ఆకాశవత్ సర్భగతశ్ళ్చనిత్యః" _ ఆకాశమువలె 

సర్వాంతర్పహిర్వ్యాపకుడై న నిత్యుడు అనిన్నీ చెప్పుచున్నది. కాని ఈ 

(బ్రహ్మను యెట్లు తెలుసుకొనవలెను అను (ప్రశ్నకు “సత్యంజ్ఞానం అనంత౦” 

ఈ (బహ్మా సత్యజ్ఞానానంత లక్షణములు కలవాడని (శ్రుతి తెలుపుచున్నది. 

గనుక యీలక్షణములచే ఆ (బహ్మపదార్థమును గుర్తించవలసియున్నది. 

కాని యీలక్షణములు (బహ్మాకు వౌ_స్తవములుకావు. ఇవి ఆ సత్సదార్గమును 

గుర్తించుటకు ఉపలక్షణములు. ఇంకను ఈయనను “యస్సర్వజ్ఞ స్పర్వ 

విత్"-ఎవరు సామాన్యరూపముగను విశేషరూపముగను సర్వదాస్వప్రకాళుడై 

యుండునో అట్టివాడు (బహ్మయని కూడ తెలుపుచున్నది. 

ఇంకనూ ఈ [బహ్మాస్వహపమును గురించి.“యస్మాత్సరం నా పర 

మ స్తికిజ్చి ద్యస్మాన్నాణీయో నజ్యాయోఒ స్త్రి కశ్చిత్, వృక్షఇవన్తట్లో దివి 
కి అది అల్ల అ వ కె తిష్ట త్యేక స్తేనేదం ప్యూర్థం పురు షణ సర్వం 
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దేనికంచె అధికమైనదియును, తక్కువమైనదియును, చిన్నదియును, 
పెద్దదియును లేదో, ఎయ్యది వృక్షమువలె కదలనిదై ఏకమై స్వ(పకాశమె టి న్ా యూ ర్త 

యున్నదో, ఆ పురుషునిచెత ఈ సకల (ప్రపంచమును నిండియున్నది, 
అనితై త్తిరయోపనిష త్తు తెలుపుచున్నది. 

ఇంకను “పురుష ఏవేదంసర్వం” ఈ సర్వజగ త్తు పరుషుడేయని 

పురుషసూ కము తెలుపుచున్నది. - వ. 

“నత్యత్ర సూర్యోభాతి నచన్దతారకం, నేమా విద్యుతోభా న్ని కుతోఒజయ 
ల 

మగ్నిః. తమెవభాన్త మనుభాతిసర్వం, తస్యభాసా సర్వమిదం విభాతి” 
స్వాత్మరూసమగు (బహ్మను సూర్యుడు [_పకాశింపజేయజాలడు. అపై చన్ద, 

నక్షత్రాదులు, విద్యుత్తులు కూడ (పకౌశింపజేయజాలవు. అట్టిచో యిక అగ్ని 

విషయమును చెప్పనేలః వస్తుతత్త్వమును విచారించితిమేని సర్వావభాసక 
మగు నా (బహ్మవై తన్యప్రకాశము నాలంబనముగా జేసుకొనియే సూర్య 

చద్దాదులు (ప్రకాశించుచున్నారు. అనగా సూర్య చన్దాందుల (ప్రకాశము (బ్రహ్మ 

ప్రకాశమూలక మేగాని, _స్వతస్సిద్దముగాదని భావము. అట్టి నిరతిశయ 
స్వ(ప్రకాశరూపమాత్మతత్వమని గుర్తింపవలెనని ముండకోపనిషత్తు తెలుపు 

చున్నది. ఇదియే స్వ ప్రకాశ, పరిపూర్ణ, చై తన్యన్వరూపము _ (బ్రహ్మ అని 
తెలుపుచు ఈ (బహ్మాను ఎచట తెలుసుకొన వల యు నను. పశ్నకు వచనములు 

ఈ విధమున తెలుపుచున్నవి. 

“యో వెదనిహితం గుహాయాం పరమేవ్యోమన్” ఎవడు యీ[బహ్మ 
వస్తువును తన హృదయాకాశమునం దు సాక్షొత్క_రింప జేసుకొను 

చున్నాడో వాడు సర్వకామవ్యా పిరూపమగు మోక్షమును పొందును _ అని 
హృదయాకాశము (దహ తెలియబడు స్థానముగా తెలుపుచున్నది. ఇస్తే 

“అధోనిష్ట్యావితస్తాం తే నాభ్యాముసరితిష్టతి” అనగా నాభినుండి ద్వాదశాంగు 
శముల యుపరిభాగమున హృదయస్థానమందు యుపాసించవలయును. 
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“దహరోస్మిన్నంతరాకాశః” ఈ హృదయాంతరమున అత్యల్పపరిమాణ 

మగు చిదాకాశము గలదని తెలుపుచున్నది, “సయ ఏమో నర్ హృదయ 

ఆకాళః”_._ హృదయములోన అతిసూక్ష్మమగు ఏ ఆకాశముకలదో అదియే 
(బహ్మ _ చిదాకాశము అని తెలుపుచూ తత్సత్యం” “సఆత్మా_ 

“త దృహ్మ” అని అదియే సత్యమైనదనిన్నీ, ఆత్మపదార్థమనిన్నీ, అదియే 
(బహ్మయనిన్నీ [శుతివాక్యములు తెలుపుచూ “తత్త్వమసి” ఆ (బహ్మావు 

సీవే అని జీవునకు మహావాక్యము టోధించుచున్నది. జీవుడు యిట్టి తన 

సత్యస్వరూపమును, అనగా మరచినదానిని తిరిగి పొందుటకు తాను జ్జాన 

రూపుడై న (బహ్మయె, అని స్వానుభవముతో తెలుసుకొనవలయును. ఇట్లు 

మరచిన సంగతినే జీవునకు (కుతి “బహ్మైవసన్ (బహ్మా ప్యేతి” అని ఈ 

జీవుడు (బహ్మఅయియుండి (బహ్మను పొందుచున్నాడని తెలుపుచున్నది. 

జీవుడు యిట్లు తాను (బ్రహ్మయేనని తెలుసుకొని స్వానుభవమును సంపాదించు 

కొనిన యిదియే మోక్ష(పా ప్తి, ఇందుకు గాను మానవుడు శమదమాద్య 

భ్యాసములవల్ల గుర్వీశ్వరాను గ్రహములను సంపాదించి అదై పత సిద్ధాంతమును 

బాగుగ (శ్రవణ, మనన. నిదిధ్యసనములతో శాస్త్రవిధిగ నాచరించుచు ఫలా 
వగతిపర్యంతము విసువుజెం దక (బ్రహ్మానుసంధానాదుల చయుచుండుట 

ముముక్షువున కావశ్యకము. 

ఇందుకుగాను (శుతివాక్యముల ననుసరించి ఆత్మానుసంధాన ప 

(క్రియలువిపులముగా, వివిధ్యపకారముల నీ [గ్రంథమందు తెలుపబడియున్నవి. 

కాన ముమువ్షువులు వాటిశాష్తీయ సాం(పదాయాచరణాభ్యాసములబచే పరమలాభ 

మును పొందవచ్చును. " 

సారాంశము 

వేదాంతమన, మనము భయపడవలసినదిగాని లేక మన కెందులకని 
గాని తలచవలసిన. శాస్త్రముకాదు. ఇట్టుకాక జీవునికి యిప్పుడు కలుగుచున్న 
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దృశ్యసంసార దుఃథానుభవములను తొలగించి, జీవుని వా_స్తవస్వరూపమెన 

నిత్యనిరతిశయ సుఖానుభవమును యిచ్చు శాస్త్ర్రమిది యొక్కటియే. సర్వజీవు 

లును సర్వదాకోరునది సుఖమే. కనుక అట్టి సుఖమును జీవులకు తాత్కాలికముగ 
గాక యెన్నటికిని న శించని నిత్యనిరతిశయ సుఖమును కలుగజేయు 

శాస్త్రమిదియే గనుక దీనిని మోక్షశాస్త్రమనియూ, యిట్టి నిత్యసుఖస్వరూపమే 

మోక్షమనియు తెలియబడుచున్నది. ఇట్ట మోక్షసుఖము దై తవెదాంత 

మతములన్నియూ జీవునకు యీ దేహపాతానంతరమందుగాని కలుగదని 

చెప్పుచున్నవి. ఇట్టిది అదృష్టఫలము. కాని దై పతమతములన్ని యూ యిట్లు 

_ చెప్పుచున్ననూ అదై త వేదాంత బోధమా (త్రము యీ మోక్షనుఖము (పత్య 

క్షమని తెలుపుచున్నది, అనగా యిట్టి మోకసుఖమును జీవుడు దేహధారణ 

కాలమందే అనగా జీవించియున్న దశయందే అనుభవింపవచ్చునని తెలుపు 
చున్నది. ఇదియే జీవన్ము కి. ఇట్టి జీవన్ము క్యనుభవమే జీవుని స్వస్వరూప 

మైన నిత్యనిరతిశయసుఖ మె ఎప్ప టికిసీ మార్పుగాని నాశముగాని కలుగకుండ 

నిత్యసుఖ స్వరూపమైన ము_క్తియగుచున్నది. నిత్యసుఖ స్వరూపమన్ననూ, 

జ్ఞానమన్ననూ, _బహ్మయన్ననూ యొక్క-టియే. ఇట్టి సత్యజ్ఞానము జీవునకు 

ఒక్కసారి కలిగిన యెడల యెన్నటికిని మారుటకుగాని, నశించుటకుగాని 

వీలులేదు. ఇట్లు యెన్నటికిని మారని సత్యపరిపూర్ణ జ్ఞానమే మానవుని నిత్య 

నిరతిశయ సుఖము, మోక్షము. 

ఈ అదె ఏత సిద్ధాంతమును గురించి యింతవరకునూ వివిధ ప్రకార 

ములుగా మనము జేసిన (శుతి, యుక్తి, అనుభవ విచారమును బట్టి జీవుడు 

యిప్పుడు పొందుచున్న యూ క_ర్హృత్వాది దేహానుభవములన్ని యూ అనాది 

(భాంతిచే కుద్దజీవుడై న తనయందే అధ్య _స్తముగాను (కల్పితముగాను) 

మాత్రము యున్నవనియు, యీ దృశ్యమంతయూ తన (భాంతి కల్పిత మే 

ననియూ స్పష్టమగుచున్నది. అనగా శుద్దజీవుడై న తన సత్యస్వరూపము 
నందె. తను యిప్పుడు అనుభవించుచున్న స్వశరీరాదిదృశ్యానుభవము 
అన్నియూ రజ్జు సర్బభ్రాంతి లాగున అధ్యస్తమైన వనిన్నీ, యిట్టి అధ్యసాను 
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భవమే తనకు (జీవునకు) సంసారదుఃఖములను అనాదిగా కలుగ జేయుచూ 
ధ్రాంతుని గావించుచున్నదనియూ గూడ స్ప షమగుచున్నది. జీవునికి 
సుఖస్యరూపము స్వత సిద్దము, నిత్యము. కాని యిప్పుడు మనకు కలుగు 

చున్న స్వశరీరదృశ్యసంసారదుఃఖము తనకు ఆగంతుకమై యున్నది.. 
ఇదె అనాది అవిద్యా(భాంతి కల్పితము. ఈ (భాంతి చిత్త ప్రమాద 
సంస్కార జ్ఞానము ఇట్టి ప్రమాదము నుంచి తప్పించుకొనుటకే జీవుడు తన 
చిత్తమును సంస్కరించుకొని సత్యసంస్కా-రజ్ఞానమును పొందవలయును 
ఇట్లు నత్యజ్ఞానమును బడసినయెడల జీవుడె న మానవుడు యింతకాలము 
నుంచి (భ్రాంతిచే మరచిన తన నిత్యనిరతిశయ సుఖ స్వరూపమును పొందగల 
డని, యీ దృళ్య దుఃఖసంసారసా గరముననున్న మనలకు శాస్త్రము 
బోధించుచున్నది. అయిననూ శాస్త్రము చెప్పుచున్నది గాని, యీ అనాది 
జీవ భ్రాంతిని పోగొట్టుకొనుట మనలకు సాధ్యమాయని తలంచకూడదు. 

సాధ్యము కాని దానిని శాస్త్రము యెప్పుడునూ చెప్పదు. చెప్పిననూ (పయో 
జనము లేదు. శాస్త్రము అనగా వేదము. ఇది నూరు తల్లుల సమానమైనది 
కాన మానవునకు న్మిష్పయోజన మైనదిగాని అసాధ్య మెనదిగాని చెప్పదు. 
(కుతి వాక్యము ఆ_ప్పవాక్యము వంటిది. వాస్తవమైన ఆ పుడు ఎల్ల ప్పుడునూ 

కేమమునే కోరునుగాని అకేమమును కోరడు. అట్లు కోరువాడు ఆ ఫ్పుడుకాడు. 
ఇంకనూ మనము చెసిన యీ పైవివేచన వలననే మనకు కలుగుచున్న 
దృశ్యదుఃఖానుభవములు ఆగంతుకములు, కల్పితములు, (భాంతియుతము 

లని నిశృయమగుచున్నది కడా. లోకానుభవములో గూడ మనలకు, వా స్తవ 
యజమానిని యింటినుండి వెడల గొట్టుట దున్సాధ్యము, కష్టము గాని, అవా స్ప 
విక (అనగా దొంగ) యజమానిని యింటినుండి వెళ్ళగొట్టుటకు బహు 
యుపాయములున్నూ సులభసాధ్యముగనూ యుండును గదా. అశ్రై తనకు 
(జీవునికి యింతకాలము నుంచి దుఃఖపరంపరలను కలిగించుచున్న (భాంతి 

జ్ఞానమును త్యజించుట వివేకులకు కష్టనాధ్యము కాదు. ఏలనన, ఇవి కల్పిత 
31 
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మగుఆభాసబీవుని ధర్మములే. కాని యీ జీవ భ్రాంతి యనునది దీర్గ 

రోగముగనుండి మానవుని బాధించుచున్నది. గనుక దీనిని నిర్మూలించుటకు 
దీర్హ(పయత్న సాధనములు కావలయును. ఇట్లు జీవుడు చేయవలసిన సాధనో 
పాయములనే (వతి “ఆత్మావారే (దష్టవ్యః (శోతవ్యో మంతవ్యో నిదిధ్యాసి 

తవ్యః” అని తెలుపుచున్నది. అనగా జీవుడు తన సత్య స్వరూపమైన ఆత్మను 

బాగుగ గురుశాస్త్రు బోధవలన వినుటయు, మననము చేయు ట యు, 
ధ్యానించుటయు, అభ్యసించుచుండవలయునని సాధనోపాయములను తెలుపు 

_ చున్నది. ఇట్టిసా ధనోపాయముల లోనిదే యీ [బహ్మవిద్యానుసంధాన మనునది. 

కాన ముముకువున కిట్ట సాధనాభ్యాసము పసరమక ర్రవ్యము. 

ఇట్టుచేయు టకు ముముకువునకు సులభమార్గమేనున, అహం, నేను 

అను తనవా_స్తవస్వరూపము స్వతస్సిద్ధమైన నిత్యనిరతిశయ అఖండపరిపూర్ణ్మ 
వై తన్యమేననియు, యింకను ఆత్మానుసంధాననిరూసణలలో తెలిపిన శబ్దార్థ 

ములను బాగుగ మనోగోచరము చేసుకొని, అట్టితనయొక్క దృశ్యరహిత 

పరిపూర్ణ చై తన్యస్వరూపమే సర్వదృశ్యాధిష్రానమనియు, యిట్టిదియే తనసత్య 

స్వరూపమనియు యిస్సుడు తనచెపొందబడుచు న్న యీ సంనార 

స్వ శరీరదృ శ్యదుఃథాదులన్నియూ తనవా స్తవ పరిపూర్ణ స్వరూసమునందే 

అధ్య_స్తములై కల్పితములుగా నున్నవనియు, గాన యీ స్వశరీర సర్వ 
దృశ్యము తాను కాననియు, తన కెట్టి సంబంధము లేదనియు, తానే యీ సర్వ 
దృశ్యాధిష్టానమనియు అనుసంధానము చేయుచుండవలయును. ఇట్లు చేయుచు 
తనకు కలుగుచున్న స్వ శరీరదృుశ్యానుభవములు అవా _స్తవములు, కల్పితములని 

నిశ్నయమును పొందవలయును, కౌని యిట్లు నిశ్చయమును పొందిననూ తనకు 

(జీవునికి) యిప్పుడు కలుగుచున్న చెహానుభవములు తన ప్రారబ్దఫలములుగాన, 

యిట్టి (ప్రారబ్ధము తనను (జీవుని) విడువదు. కావున ముముతువు యిప్పుడు తన 

యీదేహానుభవములు అవా స్తవములు కల్పితమా(తములను దృఢజ్ఞానముతో 
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(ప్రారబ్దానుసారము యథా(ప్రా_పముగ ననుభవించుచు, అనుసంధానాదులను 

చేయుచూ తన దేహయా(శ్రాభారమును నిర్వహించుచుండవలయును, ఇట్లు 

చేయు చేహయా।త్రాపరునై ననూ యీ దేహాద్యనుభవములు వ్యవహారము, 
ద్రవ్యము అప్పుయిచ్చిన వడ్డీవ్యాపారి, బుణ్యగస్తుని పీడించునట్టున్నూ-- 
నదిలో పడ్డవానిని భల్లూకము పట్టుకొనినయట్లు అనగా యీ జీవుడు ఆవలిగట్టు 

చేరువరకు యీ జీవునివదలక గట్టిగా పట్టుకొనియుండును. నదిలో పడిన 

వానికి యీ భల్లూకము తనను విడచిన బాగుండుననియే యుండును. కాని 

అది విడిచిపెట్టదు _ ఇట్టిదియు ముముతుసంసార మానసికస్థితిగా యుండును. 

ఈ |పారబ్దభల్లూకము జీవుని తన దేహపాతానంతరమువరకూ (గాని, 

లేనిచో కర్మ _పతిబంధరాహిత్యము వరకుగాని) విడువక ముముతువును బాధించు 

చునేయుండును _ ముముక్షువు విగవనిశ్చయించిననూ (ప్రారబ్దకర్మనుబట్లి 

మనోవ్యాపారదేహధర్మములు వీనిని విడువవు. ఇది బుణదాత, భల్లూకముల 

వంటివి. కాన జిజ్ఞాసువు యిట్లు తెలు సుకొని యీ 'దేహాదులను, తన యింటికి 

వచ్చిన తప్పనిసరియైన దుష్టబం ధుకోటిలో చేర్చుకొని వాటికి కావలసిన 

యత్యావళ్యక ధర్మపరిచర్యలను అనగా ఆహార, విహార, కుటుంబభారము 

లను ఉదాసీన, నిర్లి ప్రభావములతోనై నను నిర్వ_ర్తించుచుండవలయునే కాని 
మానుటకు పీలులేదు. ఈ స్థూల దేహమునకు దాని ధర్మములనుబట్టి, కుత్సిపొ 

సాదులకు కొంత యుపళాంతీచేయుచు ముముక్షువు తన వా స్తవ స్వరూపాను 

సంధానాదులను (పీతిని శృయములతో చేయుచుండవలయును.  అట్టుకాక దేహ 

ధర్మములను ఉల్లంఘించి త్యజించనెంచినయెడల దేహధర్మములు దుష్టబంధు 

వులలాగున వీనిని బాధించుచూ చిత్తఆలంబన విశాంతులకునూ, సాధనాభ్యా 

సములకునూ భంగముకలిగించుచుండును. కావున ముముకువు యీ దేహి 

దులను _ దుష్టబంధువులలాగున _ చూచుకొనుచుండుట యావళ్యకమని 
(గసాంచవలయును, 

సిద్దాంత సారాంశము 

(గంథపరిసమా ప్రికివచ్చుచుంటిమి గనుక యింతవరకు మనముచేసిన 
సిద్దాంత విచారణల 'సారాంశమును జ్ఞ పికి తెచ్చుకొనుదము.. (ప్రతిజీవికి 
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యున్నూ అహం, ఇదం, మమేదం, అనుమూడు (ప్రతీతులు సంసారమునకు 

కారణమగుచున్నవి. కాన వీటినిగురించి సంగహముగ విచారింతము. (పతి 

మానవుడును అహం నేను అనుకొను (ప్రతీతిలో పరమార్గముగ వాస్తవికత కన 

బడుటలేదు. ఎట్లన అహం, నేను అనునప్పుడుయుండు అంశములెవ్వియనిన, 

తనస్టూల దేహము, సూక్ష్మ దేహము లేక అంతఃకరణము, ఆభాసుడు, సాకీ లేక 

(పత్యగాత్మ యనునవి. ఇందు స్టూల, సూక్ష్మ దేహములు రెండునూ జడములు. . 

వీటికి నేను అనుకొను సామర్థ్యములేదు. ఇక హృదయపుం డరీకమున 

తెలియబడు (ప్రత్యగాత్మయన్ననూ, పరమాత్మయన్ననూ యొక్క-టియే, 

ఈయన సర్వవ్యాసకుడైన పరిపూర్ణుడు గనుకనూ, తాను సర్వదా (త్రివిధభేద 

రహితముగయుండుచూ, తానులేని దేశ, కాల, వస్తు, అవస్థలెవ్వియునూలేవు 

గనుకనూ, దేనినిన్నీ, నిషేధించి తాను నేను, అహం, అనుకొనుట సంభ 

వించదు. ఏలనన సర్వము తానుయే గనుక __ శేషించినవాడు ఆభాసుడు. ఈ 

ఆభాసశబ్దమువల్లనే యీయన వా స్తవుడుకాడని తెలియు చున్నది. ఈయన 

కేవల (ప్రతిబిం బరూపుడయి తనయందు వా స్తవముగలేని బింబ(పకాశమునూ 

దర్పణతుల్య మెన అంతకరణోపాధి ధర్మములనూ తనయందుచేర్చుకొని 

అహం, నేను అని వ్యవహరించుచుండును. వా_స్తవముగ యాయనగూడ లేని 

వాడే. కాని యీ సంపుటిలో వా స్తవమెనవాడు, నిత్యుడు, (ప్రత్యగాత్మ 

యొక్క-డే. ఈ (ప్రత్యగాత్మయే అహం నేను అను శబ్దమునకు లాక్షణి 
కార్టరూపుడు. ఈయనయే వా స్తవుడు, నిత్యుడు, స్వ(ప్రకాశుడు. అఖండ పరి 

పూర్ణుడు. ఈయనకు క _ర్హృత్వాదిధర్మములులేవు. ఈయన నిరవయవి, నిష్కి9. 

యుడు _ క_ర్హృత్వాది ధర్మ(ప్రతీతులన్నియూ కల్పితములు అవా స్తవములు 

అని _గహించవలిెను. 

ఇదం, అనగా యీ స్వశరీరసర్వ దృ శ్యము అయిన (పపంచము. ఇది మాన 

వునకు దీర్హస్వప్నమువంటిది. ఈ |ప్రపంచమంతయూ |బహ్మయందు కల్పిత 

మ్మాతముగనున్నది. ఆ కల్పితముగూడ సునర్హ మునందు కటకకుండలాదుల 

వలెను మృత్తుయందు ఘట శరావాదులునూ యున్నట్లుగాక మందాంధకారమున 
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రజ్జువుయందు భాసించు సర్పములాగునయున్నూ (భ్రాంతిచే ఖు క్రియందు 

చూడబడు రజతములాగునయున్నూ మాయా (ప్రభావముచే (బహ్మయందు 

(సపంచము స్వప్నతుల్యముగా భాసించుచున్నది. కాని వా_స్తవమువిచారించిన 

లేనిదేయగుచున్నది. - దీనినే (శ్రీశంకరులు “విశ్వం దర్పణ దృశ్యమాన 

నగరీతుల్యం నికాంతరతం, పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిరివోద్ఫూతం 
౧ 

యథానిదయా” అని స్పష్టముగా తెలుపుచున్నారు. 

ఇట్లు అహం, ఇదం, లురెండునూ వా_స్తవముకానప్పుడు మమేదం, 

యనునదియుండుట యసంభవముగదా-అనగా నేను యీ (ప్రపంచము యను 

నదియే వా_స్తవముగలేనప్పుడు మమేదం నాదియనునది యుండుటకు యెట్లు 
సంభవము. సంభవములేదు, కాని యిదియంతయూ మాయ, తన (పభావ 

ముచే ఆ శుద్దజీవునే యీ సంసారాదులుయున్న వానివలె కనపరుచుచూ, జీవునికి 

అవిద్యాకామకర్మలను' అనాదిగ కల్పించినది. ఇట్టిమా యాకల్చనలను జీవుడు 

తన స్వప్రయత్నముచే (గుర్వీ శ్వరానుగహములతో) యిది అంతయూ కల్పన 

(ఛాంతిమా(త్రముకాని, వా _స్తవమున శుద్దస్సటిక మందు జపాకుసుమనాన్ని 

ధ్యమువలన కనబడులౌహిత్యముతో స్పటికమునకెంతమా(త్రము సంబంధము 
లేనియట్లు. (అనగా చూచువారికేయట్లు యెరుపుగయున్నట్లు సృటికము కనబ 

డును, గాని వా_స్తవమున దానియందు యీ మెరుపతనము యుండుటగాని, 

సం[క్రమించుటగాని, యెట్టిసం బంధముగానిలేదుగదా) శుద్దజీవు డైన తనకు 

యీ అహం, ఇదం, మమేదములతో నెంతమా[తము వాస్తవ 

సంబంధములేదని స్వానుభవము పొందిన జీవుడు తిరిగి తన శుద్ద జీవత్వ 

మును పొందినవాడగును. ఇదియే జీవునికి (బహ్మత్వము, మోక్షము, ముక్తి 

యగుచున్నది, 

ఇంకనూ అనుభవసారాంశమును గురించి విచారింతము -_ ఏ జీవుడు 
స్వశరీరజగన్మిధ్యాత్వమును గుర్వీ శ్వరాను గహములతో (శుతియు క్యనుభ 

వానుసారమున . బాగుగతెలుసుకొని స్వానుభవమునుపొందునో అట్ట మహ 
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నియుడు, కలగాంచినవానికి తన స్వన్నములోని సర్వపదార్జములును, లేనివే 

యగుచు నిద మేల్కాంచిన తదుపరి తాను మాత మెట్లు తన శయ్యయం దే 

ఇషించియుండునో అశ తానువూతము స్వస్వరూపమున నిర్విశేషుడుగా 

నుండును. జీవునకిట్టిస్టితియే జీవన్యు_క్తిసుఖమునిచ్చి ముక్రినొనంగును. ఇందు 

సంచేహములేదు. 'సలనన తాను కోరకపోయిననూ సుఖదుఃఖకరములయిన 

స్వప్నములు వాటియంతటవి వచ్చుచునేయుండును. అట్టిస్వాష్నిక పదార్థముల 

యందు ఎట్టి వారునూగూడ స_క్తతాభి మానములు జా(గద్దశయం 

దుంచుటలేదుగదా _ ఏలనన అట్టిస్వాస్నిక సదార్హములు సత్యముకానను 

దృఢవిశ్వాసము జా(గద్దశయందు కలుగుచున్నది. గనుక _ అశ్తై జగన్మి 

థ్యాత్వ దృఢనిశ్చయము కలిగినవాడు, తన జ్ఞానబలముతో దృళ్యపదార్థముల 

యందు వాటియొక్క అవా. - స్తవికతను (గ్రహించి 'స్వప్న్మద్రష్టలాగున వాటి 

యందు స క్రతాభిమానములను పొందడు. కాని (ప్రారబ్దబలముచే నది ఆభాస 

ముగనుండును. కాని దృశ్యమందు తన ప్రారబ్లానుసారమున కలుగునట్టి 

ఆభాససంబంధములు క_ర్పుత్వ రహితముగనుండును. గనుక అట్టి కర్మఫలము 

నివ్వజాలనందున తనను బద్దునిగా జేయజాలవు. కాన తన (పారబ్దఫలానుభవ 

మైన వెంటనే ముక్తి నిశృయము--అయినను యీ_పై అనుభవదృష్టాంతము 

లందు కొందరు స్వస్నపదార్థములు మమ్ముబాధించుటలేదే _ జాగద్ద శలోని 
పదార్థానుభవములట్లు కనబడుటలే దే యను సంశయము నొం దెదరు. కాని అది 
సరికాదు. ఏలనన జా(గత్స్యప్నానుభవములకు స్వకాలసత్యత్వము సమానమని 

లోగడనే తెలిపియుంటిమి. స్వస్నపదార్లములవల తన స్వప్నావస్తానంతర 
థి గొ థి 

మందుగద వాటి సుఖదుఃఖములనొందుటలేదు. అ దృ శ్యపదార్థములు తన 

అజ్ఞానావస్టలోనే సుఖదుఃఖములను కలిగించును కాని ఆయవస్థా నంతరమందు 

జ్ఞానావస్టలోనికిరాగా నే స్వప్న వదార్థములలాగుననే దృశ్యపడార్గములుగూడ 

బాధించవు. సమ _స్తభయములున్నూ అజ్ఞానమువల్ల కలుగుచున్నవి. నిదయను 

అక్షానమున్నప్పుడే స్వప్నము బాధను కలుగజేయును. జ్యాగద్దశలో స్వస్నము 

వచ్చుటలేదుగడా _ అజాన జా;గదళలో దశంము జీవని బాదించును. 
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శ్లో అజోఒమరశై పవ తథాఒ౬జరోఒమృతః, 

స్వయం(పభ స్పర్వగతోఒహమద్వయః | 

నకారణం కార్య మతీవనిర్మలః, 

సదైవ తృ్తశ్చ తతో విముక్త ఓమ్! 

అనగా నేను జన్మ లేనివాడను, అపక్షయము లేనివాడను, ముదిమి లేనివాడను, 
మరణము లేనివాడను, స్వయం (ప్రకాళశస్వరూపుడను, సర్వ వస్తువులయందు 
వ్యాపించి యున్నవాడను, సజాతీయ విజాతీయ స్వగత భేదములు 'లేనివాడను, 
కారణములగు పృథివ్యాది భూతములకం శె, కార్యములగు దేహేం(దియా దుల 

కంటె విలక్షణమైన వాడను. అత్యంత నిర్మలుడను, సర్వకాలములయందు 

తృ_ప్తికలవాడను గనుకనే నేను ముక్తుడను. 

కాన బీజాసువె న అభ్యాసకుడు పె శబముల నన్నింటిని అరనంత 
అః ౦. ఎ © డ్ 

ముగా (గ్రహించి మనోగోచరము చేసుకొని నిరంతరము తన సత్యస్వరూపము 
యిట్టిదియని ఫలపర్యంతము అనుసంధానము చేయుచుండుట ముముకువున 

కావశ్యకము, 

ఇంకను ముముకువై నవాడు తన స త్యస్వరూసమును సర్వదా 

యిట్టదియని :— 

శో చిదాకాళ స్వరూపోహం 

అచతోహం౦ సనాతనః | 

అఖండోహ మననోహం 

పరమాత్మాహమచ్యుత: ॥ 

అనిన్నీ యింకను తన స్వరూపము, అనగా నేను అను అహం, దృశ్య 
రహిత __ సర్వాధిషాన,-_సర్వాంతర్భ్బహిర్వా్యపక - స్వ్మపకాళ ___ అసజ్న్ఞ _ 

అద్వితీయ_నిత్య_నిర్వికార_-నిరవయవ_నిరతిళయ _ శాంత __ అఖండ 
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జ్లానజాగదశకాలములోని దృశ్యము బాధించదు. ఎటన రజువే అజానకాల 
డో టి గా డ్. చో 

ములో సర్పముగా భాసించుచు భయకంపాదులను కలిగించుచున్నది గదా -_ 

కాని జ్ఞానమను దీపసహాయముచే జూడబడు ఆ రజ్జుపు రజ్జువుగా నె యుండి 

జీవుని భయకంపాదులనుండి విముక్తుని గావించుచున్నదిగదా _ ఇది అంద 

రికిని తెలిసినవిషయ మే. ఆపే బీవుడు పదార్థాజ్ఞానము వల్ల భయనష్టములను వస్తు 

యథార్గజ్ఞానమువల్ల నస్తులాభళా శ్వత సుఖములను పొందునని (గహించవలెను- 

మరియును శుద్దజీవుని స్వరూపమిట్లు (గ్రహించుట సులభోపాయము, 

శుద్దజీవుడు చిదాకాశస్వరూపుడు. మహాకాశము చిదాకాశమునకు సెక్కు 

అంశములలో చాలసన్నిహిత మైనది. కాని మహాకా శముజన్యము, చిదాకాశము 

నిత్యము, స్వత సిద్దము. మహాకాశముయొక్క- వికారిత్వ, నాశిత్వలక్షణములు 

రెంటిని తీసివై చినయెడల చిదాకాశ మహాకాశములొక్క_టియే యగును. కించి 

జ్ఞులుగూడ ఈ దేహము గేహమువంటిదని యనుచుందురు. ఈ దేహ గేహములు 

రెండునూ అసంఖ్యాకములుగ ఆకాళమందున్నవియేగదా __ దేహ గేహములు 

రెండును పరిచ్చిన్న సమూహములు. ఇందు అచటచట అగ్నిిపమాదముల 
వలన గృహములదహనమగుచున్ననూ అందుండు గృహాకా శమెంతమా(త్రము 

నశించక అదికూడ మహాకాశమని యెట్లువ్యవహరింసబడుచున్నదో లేక తెలి 

యబడుచున్నదో ఆస్తే యీ శరీరములు దహనములగుచున్ననూ అందుండు 

చిదాకా శరూపుడగు ఆత్మ నశించడని తెలిసికొనవలయును. ఇట్లు నశించని తన 

ఆత్మయే (పత్యగాత్మ-నిత్యుడు, పరిపూర్ణుడు, సర్వాత్మ, పరమాత్మ, యని 

గృహాకాశము మహాకాశమగునట్టుగ నున్న దని తెలిసికొని అట్టిచిదాకా శ 

స్వరూపమే తన వా స్తవస్వరూపమగు సచ్చిదానం దస్వరూపమని, నిశ్చయముగ 
(గహించవలను. | 

ఇట్లు బాగుగ (గహించిన తన సత్యస్వరూపమునే, తన మోక్షసిద్దికి 

గాను ఫలావగతి పర్యంతము అనగా తన ప్రారబ్దాంతమువరకు అనుసంధాన 
నిరూపణలలో తెలిపినయటుల నిరంతరము వీసువుజెందక అనుసంధానాదుల 

నభ్యసించు మహనీయునికి 'ముక్తి కరతలామలక మగును _ 
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ముముకువు గురుముఖతః మహావాక్యార్థశవణము చేసిన తదుపరి. 

వాక్యార్ సాక్షెత్కారమునకు గాను అనగా స్వానుభవము పొందుటకు మనన, 

నిదిధ్యాసనములు ఇట్లు చేయవలయునని (శ్రీ శంకరభ”వత్సాదులు ఈ (క్రింది 

విధమున ఉపదేశసాహసి యను (గంథమునందు తెలుపుచున్నారు: = 

క్లో దృశిస్వరూపం గగనోపమం పరం 
సకృద్విభాతం త్వజమేక మక్షరం, 

-అలేపకం సర్వగతం యదద్వయం 

తదేవచాహం సతతం విముక్తఓమ్॥ 

అనగా, జ్ఞానమా(తస్వరూపమే ఆకాశమువలె నిత్యమై సర్వ పదార్ధములకు 
కారణమై స్వ(ప్రకాశ మె జన్మాది వికారములు లేనిదై. సర్వ భేదళూన్యమై 

నాశాదివికారరహిత మె పుణ్యవావాది కర్మసం బంధవివర్షితమె సర్వ 
వ్యాపక మై అభిన్న మైన యేపరమాత్మ స్వరూపము కలదో, అట్టి పరమాత్మ 
స్వరూపమును నేను. నెను సర్వకాలములయందు అవిద్యాది “దోషములచేత 

విడువబడివున్నాను. 

ల్లో! దృశిస్తు శుద్దో ఒహమవి,కియాత్మకో 
నమేఒ స్పికశ్చి ద్విషయః స్వభావతః । 

పుర స్తిర ళ్ళోర్ట్య మధ శ్చసర్వ్యతః 

సంపూర్ణ భూమాత్వజ ఆత్మనిస్థిత I 

అనగా, నేను శుద్ధమైన జ్ఞాన స్వరూపుడను. సర్వ వికారరహితుడను. నాకు 
స్వభావము చేతనే విషయము లేవియును లేవు. నానాదిక్కులయందు సంపూ 
ర్మ మై వ్యాపక మై జన్మాదులు లేక స్వస్వరూసము నందున్న వాడను. 
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శో అజోఒమరశెవ తథాఒజరోఒమృతః, 

స్వయం(పభ స్సర్వగతో౭=వామద్య్వయః | 

నకారణం కార్య మతీవనిర్మలః, 

సదైవ తృ_్తశ్చ తతో విముక్త ఓమ్॥ 

అనగా నేను జన్మ లేనివాడను, అపక్తయము లేనివాడను, ముదిమి లేనివాడను, 
మరణము లేనివాడను, స్వయం (స్రకాళస్వరూపుడను, సర్వ వస్తువులయందు 

వ్యాపించి యున్నవాడను, సజాతీయ విజాతీయ స్వగత భేదములు లేనివాడను, 
కారణములగు ప్పథివ్యాది భూతములకం ఇ, కార్యములగు దేహేం(ద్రియా దుల 

కంచె విలక్షణమైన వాడను. అత్యంత నిర్మలుడను. సర్వకాలములయందు 

తృ _ప్తికలవాడను గనుకనే నేను ముక్తుడను. 

కాన జిజ్ఞాసువై న అభ్యాసకుడు పై శబ్దముల నన్నింటిని అర్జవంత 

ముగా (గ్రహించి మనోగోచరము చేసుకొని నిరంతరము తన సత్యస్వరూపము 
యిట్టేదియని ఫలపర్యంతము అనుసంధానము చేయుచుండుట ముముకువున 
కావశ్యకము, 

ఇంకను ముముక్షువై నవాడు తన స త్య స్వరూపమును సర్వదా 

యిట్టిదియని :— 

లో చదాకాౌశ స్వరూపోహం 

అచలోహం౦ సనాతనః | 

అఖండోహ మననోహం 

పరమాత్మాహమచ్యుత। i 

అనిన్నీ యింకను తన స్వరూపము, అనగా నేను అను అహం, దృశ్య 

రహిత __ సర్వాధిషాన,-సర్వాంతర్బహిర్వ్యాపక —_ స్వ(పకాళ న అసజ్న _ 

అద్వితీయ_నిత్య__నిర్వికార_నిరవయవ-నిరతిళయ - శాంత ___ అఖండ- 
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పరిపూర్ణ చై తన్యము-నేను పరిపూర్ణుడను గనుక అచలుడను. నేను ని(షి యు 

డను, అచలుడనగుటచే నాకు కర్పుత్వ భో_కృత్వములు సంభవించుటకు 

వీలులేదు. గనుక నాహంక రా - నాహంభోక్మా-ఈ కంర్శృత్వ భో _కృత్వ 

ములు నావికావు కనుక యిప్పుడు కలుగుచున్న సుఖదుఃఖములు ఆభా సములు 

కల్పితములు గాని వాస్తవముగాదు. నేను కేవల సుఖస్వరూపుడను. కాని 

సుభాభాసస్వరూపుడనుగాను. ఈ ఆభాససుఖదుఃఖములు అవిద్య 

వల్ల నాకు గలుగుచున్నవి. ఇప్పుడు నా సత్యస్వరూపమును బాగుగ (గ్రహిం 

చీనవాడను గాన యీ విషయాభాససుఖదుఃఖములతో నాకెంతమా(తము 

సంబంధము లేదు. ఇవి నా కల్పిత అంతఃకరణ ధర్మములు. నేను సత్య 

జ్ఞానానంత స్వరూపుడను. కౌని నా అవిద్యా కల్పిత మెన కర్మానుభవమునకు 

అనగా క్షయమునకుగాను యీ యుపాధిస్థితుడనై యున్నందున నాయీ 

యుపాధి విలయము వరకు క ర్హృత్వాది సక్తతాభిమానరహితుడనై_ ప్రారబ్ద 

కర్మఫలమును యథ్మాపా ప్తముగా గడపుటయే నాపనిగాని వేరొండేమియును 

లేదు, అను దృఢనిశ్చయమును సంపాదించుకొని _ప్రీతిపూర్వకముగ అను 
సంధానాదులను అభ్యసించుచుండవలెను. ఇట్ల భ్యసించిన తన సత్యస్వరూపము 

(బహ్మస్యరూపమే యగును. అట్టి బ్రహ్మ స్వరూపమును యీ విధముగా :--. 

శో నక్వచిద్భేదకలనా నభావాభావరంజనా, 

సర్వంశాంతం నిరాలంబం శోభనం శాశ్వతమ్ శివమ్, 

అనామయ మనాభాస మనాత్మకమకారణం, 

నసన్నాస న్నమధ్యాంతం నసర్వం సర్వమేవచ. 

మనోవచోఖి రగాహ్యం శూన్యాచ్చూన్యం సుఖాత్పుఖం, 

అసం వేదన మాశాంత మాత్మవేదన మాతతమ్. 

ఏ వస్తువునందు నీవు నేను తాను పరుడు అనునట్టి భేదము ఎప్పుడును లేదో, 

మరియు ఉన్నది లేదు ..అనునట్టి భావాభావంబులును చేనియందులేవో అట్టి 
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సర్వాత్మకంబును, నిర్వికారంబును, ' నిర్విషయంబును,.. చిదాకాశస్టితంబును, 

శాశ్వతంబును. శివశబ్దితంబును, నిర్లోషంబును, అనారోపితంబును, నామ 
జాత్యాదిరహితంబును, కారణత్వరహితంబును, ఆదిమధ్యాంతరహితంబును, 

సర్వజగద్విలక్షణంబును, జగ (దూూప౦బును, మనోవాగగోచరంబును, 

కూన్యంబగునాకసంబు కంటె కూన్యతరంబును, విషయసుఖంబుకంటు సుఖ 

తరంబును, అ(పమేయంబును, ఆశాతీతంబును, నిఖిల పమాణ మూలంబును 

నగునది (బహ్మామని యెరుంగుము అని శ్ర వసిష్టభగవానులు (శ్రీ రామ 

చం(ద్రమూ ర్రికి తెలుపుచున్నారు. గాన ముముక్షువు యిట్టి స్వరూపము బాగుగ 

(గహించి అట్టిదితనస్వరూప మెనని తెలుసుకొని స్వానుభవమును పొందవలెను, 

ఇదియే మోకము. వివేకి అయిన వాడు యీ లోకమునం దెంత విచారించి వెదకి 

చూచినను, యున్న పదార్థములు రెండు తప్ప మరి మూడవదియయిన 

సదార్ధము కనుబడదు. ఈ పదార్థములు ఏవి, యెట్టివి, యనిన, ఆత్మ, 

అనాత్మ, ఇందు ఆత్మ తన సత్యస్వరూపము _ అనాత్మ ఈ స్వశరీరదృశ్య 

సంఘాతము. ఇట్లుండ ముముక్షువునకు తన సత్య స్వరూపమైన ఆత్మ, లేక 
(బహ్మను తెలుసుకొనుటకు శాస్త్రము రెండు విధానములను తెలుపుచున్నది. 

అవి ఎవియనిన, మొదటి విధానము. సర్వమును ఆత్మభావముచే (గ్రహించుట. 

అనగా అహమ్ అను తానుయే యీ సర్వ దృశ్యమునకు అధిష్టాన మనియు, 

తాను పరిపూర్ణ మనియు, తనయందే యీ పరిచ్చిన్న, భిన్న,భిన్న, సర్వ 

దృశ్యము రజ్జుసర్పవత్ అధ్య_స్తమై యున్నదనిన్నీ, అనగా (భ్రాంతిచే కల్పిత 

ముగా నున్నదని తెలుసుకొనుట. అనగా యీ సర్వదృ శ్యము నకు తానే అధి 

ష్టానము గనుక సర్వము తానేయని (గ్రహించి అందు జడాంశమునుత్యజించి 
తన సత్య స్వరూపమైన సత్యజ్ఞానానంత వస్తువును తాను అని తెలుసుకొని 

స్వానుభవము పొందుట. 

రెండవ విధాన మేదియనిన, యీస్వ శరీర సర్వదృశ్యసంఘాతము జడము, 

కల్సితము. ఇది యంతయు అనాత్మ 'సదార్ధము; వాాస్తవముగ తాను కేవల ఆత్మ 



492 (బహ్మవిద్యానుసన్దాన దర్పణం 

స్వరూపుడు గావున యీ స్వశరీర సర్వద్భశ్య పదార్థము కల్పితము, జడము 

గాన అనాత్మకోటిలోనిదే యగును. ఇట్టి సర్వ అనాత్మ పదార్థమును నేతి, నేతి, 

ఇదికాదు, ఇదికాదు, అను జ్ఞానముతో సర్వమును నిషేధించిన శేషించునది 

తన సత్యస్వరూపమైన ఆత్మపదార్థమె కావలయును గదా? ఏలనన, పైన 

తెలిపిన యటుల ఆత్మ, __ అనాత్మ-సదార్గములు తస్పమూడవది లేదు. గనుక 

అనాత్మకోటియయిన సర్వదృుశ్యమున్ను, యిందు యేదిన్ని, అత్మపదార్థము 

కాదని తెలుసుకొని శేషించి, నిర్విశేషముగా నుండు సత్ప్సదార్హమే తాను 

అనగా అహమ్ నేను అని తెలునుకొనుట రెండవ విధానము. 

ఇట్టి రెండవ విధానము ననుసరించి అద్వైత సిద్దాన్లమును కరతలా 

మలకముగ నిరూపించుటకే (శ్రీ జగద్దురువులై న (శ్రీ శంకరభగవత్సాదులు 
“నిర్వాణ దశకస్తోత్రము"ను రచించి అద్వైత సిద్ధాన్నమును ఘంటాపథముగ 

తెలుపుచున్నారు. శీ శంకరులవారి సో(తములన్ని యు రత్నములవంటి వే 

యయినను యందు యీ నిర్వాణ దశకస్తోత్రమనునది అదై్వ్వైతసిద్దాన్త 

మునకు మకుటము వంటిది. ఇయ్యది పది శ్లోకములు మాత్రమే అయినను 
గంభీర, అదె్వత సిదాన పూర్ణతతో విరాజిల్లుచున్నది. గనుకనే వీటిని 

యా థి ణి ౧ 

యిట్లిదిగా (గ్రహించి (శ్రీ మధుసూదనసరస్వతీస్వామి ”సిదా నబిందు” 
లు QD 

యను శాస్త్ర సిద్ధాన్తవివరణ (గంథమును [వాసియుండిరి. ఈ [గంథము 

సోతమునందు గల సిద్దాన్తమును, అందు (ప్రతి యొక్కయంశమును అతి 

గంఖీర, సమ(గశా స్ట, జటిల, చర్చలతో పరిష్కరించి తెలుపుచున్నారు. ఈ 

(గ్రంథము అద్వైత సిద్దా న్హమునకు (ప్రధాన (గంథములలో నొకటిగా 

భాసించుచున్నది. అయినను దీని నవలోకించుటకు గూడ సామాన్యశాస్త్ర 
జ్ఞాలకు సుసాధ్యముగ నుండదని తెలియుచున్నది. 

కనుక (ప్రస్తుత మేమన, ముముక్షువు అద్వైత సిద్దాన్తమును (గ్రహిం 
చుటకు యీ స్తోత శ్లోకములను సమ(గ శాస్రజ్ఞానముతో గాక పోయినను, 
స్పిద్ధాన్తానుభవములతో యీ స్తోత శబ్దార్థములను బాగుగ |గహించిన, అను 
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సంధానమున కెంతయో యుపకరించును. కాన యిట్టి సోత్రమును సంగ 

హించి యీ (క్రింది తాత్సర్యార్థముతో యుదహరించుచున్నాడను:._ 

||. నభూమిర్నతోయం నతేజో నవాయు। ర్నఖంనేం(దియం వా నతేషాం 

సమూహః ॥ అనై కాంతికత్వా త్సుషుపైకసిద। _స్పదేకోవశిష శృివః కేవ 
యా = ల్ — రు 

లోహామప్ ॥ 

తా॥ పృథివి మొదలగు పంచభూతముల స్ఫురణము లేని సమయమందు 

కూడ స్ఫురించుటచే నేను సృథివిగాని, జలముగాని, తేజస్సుగాని 

వాయువుగాని, ఆకాశముగాని, చతుళ్ళో్యత జిహ్వా(ఘాణాదీం(దియ 

రూపుడుగాని, వాటి యొక్క సమూహారూపుడుగాని కాను, అయినను 

సుషుప్తి కాలమందు అను భవింపబడు శుద్దచై తన్యస్వరూపుడగు 

శివుడను నేను. 

2, నవర్థా నవర్థ్ణా(శ్రమాచారధర్మా | నమేధారణా ధ్యానయోగాదయోపి || 

అనాత్మాశయోహంమమా ధ్యాసనాశా త్త దెకోవశిష్ష శివః కెవలోహామ్॥ 

తౌ॥ వర్ణములు, వర్ణ ధర్మములు, ఆ(శమములు, ఆ(శమములయందు 

ఆచరింసబడు ధర్మములుకాని, నేను కాను. నాకు ధారణగాని, 
ధ్యానముగాని, యోగాదులుగాని, యేమియులేవు. నాది, నేను అను 

వ్యవహారమునకు విషయుడు నేను కాను. అధ్యాసము పోగా శుద్ద 
స్వరూపుడుగా మిగిలిన కేవల మంగళ స్వరూపుడను నేను. 

గ. నమాతాసితావా నదేవానలోకా। నవేదా నయజ్లా నతీర్ణం[బ్రువంతి || 

సుషుపొ నిరసాతిళూన్యాత్మకత్వా | _త్త దేకోవశిష్ష శివః కేవలోహమ్ | 
వాలీ వాత 

తా॥ నేను తల్లి గాని, తండ్రిగాని, దేవతా రూపుడనుగాని, తోకస్వరూపుడను 

గాని, వేదస్వరూపుడనుగాని, యజ్ఞస్వరూపుడనుగాని,  తీర్ణస్వరూపు 

డనుగాని కాను. ఇవి యేమియు సుషుప్తిలో కనబడవు గాన యివి 
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స్వరూపరహితములు. సుషుప్తిలో కూడ మిగిలియున్న మంగళ 

స్వరూపుడు మా।త్రమే నేను, 

4, నసాంఖ్యం నశ్రైవం నతత్సాంచరా(త్రం | నజై నం నమీమాంసకాదే 

ర్మతంవా ॥ విశిషానుభూత్యా విశుద్దాత్మక త్వా త దేకోవశిష శివః కేవలోహామ్॥ 
రు ఉు వాటి వి 

తా॥ సాంఖ్యముగాని, శై శ వముగాని, పొంచరాతముగాని, జై నముగాని, 

మీమాంసకముగాని, యెట్టి మతము' నాకు లేదు. విశిష్టానుభవముచే 
శుద్ద స్వరూపుడుగా సిద్దమగుట వలన ఆ మిగిలిన  కేవలమంగళ 

రూపమెన స్వరూపమే సాది. 
ఆ 

ర్, నశుక్లం నకృష్ణం నర_్తం నపీతం 1 నపీనం నకుబం నహస్వం 

నదీర్రమ్ | అరూపంతథాజో్యోతిరాకారకత్త్వా త్త దేకోవశిష్ట శివః కేవలోహహమ్॥ 

తా॥ నేను శుక్ష (తెలుపు) వర్హముగాని, కృష్ణ (నలుపు. వర్షముగాని, 
య ణు కి ॥ ౭ 

రక్త (ఎరుపు) వర్ణ ముగాని, పీత (పసుపు) వర్ణ ముగాని, యేదియు 

కాను, స్టూలముగాని, పొట్టిదిగాని, _చిన్నదిగాని, పొడుగై నది 

గాని, యేదియు నేను కాను. ఎట్టి ఆకారము లేక కేవల జ్యోతి 

స్వరూపుడగుటచే ఆ మిగిలిన ఒక్క శివస్వరూపుడనే నేను. 

6. నజా(గన్న మే స్వప్నకోవా సుష ప్రి ] ర్నవిశ్వో నవాతె జసః ధ్రాజ్ఞి 

కోవా ॥ అవిద్యాత్మక త్వా త్తంయాణాంతురీయః | త దెకో వశిష్ట శివః 

కెవలోహామ్ ॥ 

తా॥ జ్యాగదభిమానిమయైన విత్వడున్ను, స్వప్నాభిమానియైన తై జసుడును, 
సుషుప్త్యభిమానుడయిన (ప్రాజ్ఞుడును అవిద్యాస్వరూపులగుటచే అవి 

నెను గాక యీ మూడింటిని త్యజించగా మిగిలిన తురీయస్వరూప 

మయిన ఆమంగళస్వరూపుడనే నేను, 
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7. నళాస్తా నళాస్త్రం నశిష్యో నశికి।; నచత్వం నచాహం నచాయం[పసంచః | 

స్వరూపావ బోధాద్వికల్పా సహిష్టు | _స్తదేకోవశిష్ట శివః కేవలోహమ్ ॥ 

తా॥ శాస్త్ర్రమనిగాని, శాసించువాడుగాని, శికించువాడుగాని, శిక్షింపబడు 

వాడుగాని, నీవు అను వాడుగాని, నేను అనువాడుగాని యీ బాహ్య 

మగు (ప్రపంచముగాని, యేదియు నేను కాను. నాస్వరూపము బోధ 
రూపమై యెట్టి వికల్పమునకు విషయము కాకపోవుటచే వీటికన్నిటికిని 
ఆతీత మైమిగిలే కేవల మంగళస్వరూపుడను నేను, 

రి, నచోర్జ్వం నచాధో నచా_న్హర్న బాహ్యం । నమథ్యం నతిర్యబ్న 

పూర్వాపరాదిక్ ॥ వియద్వ్యాపకత్వా దఖండై కరూప । _స్త దేకోవళిష్షళ్ళివః 

"కేవతోహమ్ ॥ 

తా॥ నాకు పయిన అనిగాని, [కింద అనిగాని, లోపల అనిగాని, బయట 

అనిగాని, మధ్యమనిగాని, అడ్డమనిగాని' పూర్వమనిగాని, చివరఅని 

గాని, యేదిగ్విభాగము లేదు. ఆకాశమునలె వ్యాపకమగుటచే విభాగ 

రహితమై శుద్దముగా మిగిలే మంగళ స్వరూపుడనే నేను. 

9. ఆపివ్యాపకత్యా ద్దితత్వ(పయోగా । త్స్వతస్సిద్దభావా దనన్యా(శ 

యత్వాత్ | జగత్తుచ్చమేత త్సమస్తం తదన్య | _త్తదేకోవశిష్ట శివః కేవ 

లోహామ్ ॥ 

తా॥ వ్యాసకమగుటచేతను, పరమానంద రూ పము గ ఉపదేశింపబడుట 

చేతను, యే కారణములేక నే సిద్దమగుటచెతను, మరియొక దానిని 

ఆ_శయించకుండ వుండుటచేతను, తుచ్చమైన యీ సమస్త జగత్స్య 

రూపుడను నేనుకౌను గాన దానికన్న వేరుగా మిగులునటువంటి 

శుద్దమంగళస్వరూప్పుడను నేను. . 
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10. నచై కం తదన్యద్ద్వితీయం కుతఃస్యా | న్నచాకేవలత్వం నవాకేవ 

లత్యమ్ ॥ నశూన్యం నచాశళూన్యమదె పతకత్వా! త్క-థం సర్వవేదాంత సిద్దం 

(బవీమి 11 

తా ॥ ఏకత్వము గలది కాదు గాన దానికన్న వేరు అయిన రెండవది యేల 

వచ్చును ? అకేవలత్వముగాని, కేవలత్వముగాని, శూన్యరూపత్వము 

గాని, అకూన్యరూపమనిగాని అదె ఏత స్వరూపమగుటచే చెప్పుటకు 
షా 

వీలులేదు గాన వేదాంతసిద్దాంతము నెట్లు తెలుపగలను అని (శ్రీ శంకర 

భగవత్పాదులు వారి గురువులైన గోవింద యోగేంద్రులవారికి 

తమ సిదాంతసారమును సర్వోత్మృషమెన యీ దశశోక రూపమున 
డు లు మా ౧౧ 

తెలిపినట్లు _ విశదమగుచున్నది. 

“అహంసాక్షీ, కూటసః, (పత్యగాత్మా, సచ్చిదానందస్వరూపః, అహం 
టల 

సర్వాధిషాన స్వ(పకాశ సజాతీయ విజాతీయ స్వగతభేదరహిత నిత్యనిర్వికార 
© 

నిర్గుణాఖండపసరిపూర్ణ శుద్దచై తన్య స్వరూపః , శివోఒహాం, శానోఒహం, 

సర్వా_న్తర్చహిర్వ్యాపకోఒహం, దేశకాలవస్తు పరిచ్చేదరహితోఒహం, అద్వి 

తీయో౬హం, అవికారోఒహాం, అసంగో=హం, అకరా౭౬హం, అభోక్కా 

ఒహాం, సర్వాధిష్టానభూతో ఒహం, స్వాధిష్టితో ఒహం, సంవిద్దూపోఒహం 

నిరాశ్రయో=హం, నిరవయవోఒహం౦ం, నామరూసరహితో=హం, జనన 

మరణరహితో=హం, అచలోఒహం, నిష్క-లంకో=హం, సర్వాత్మకో 

ఒహం, అణోరణీయో౬హం, మహతోమహీయో౬హం, నాహం|దష్టా, 

నా౬హాంద్భశళ్యః, అహంసంవిదూపః, ఏకోఒహం, సర్వోఒహం, అద్వి 

తీయో౬ఒహం, అత్యాజ్యోఒహం, అసంగోఒహం, నిత్యోఒహం, పరిపూర్ణో 

౬హం, [బక్మూవాఒహం [బహ్మోవాఒహమస్మి సోజఒహమ్ు 
యి QQ 

అని సర్వదా ముముక్షువు తన స్వరూపానుసంధానమును చేయుచుండ 
వలెను. ఇదియే పరమభ క్తి. దీనినే _ 



ఆకత్మానుసంధానము 497 

“స్వస్వరూపానుసంధానం భ క్తిరిత్యభిధీయతే” 

ఆని శంకరభగవత్సాదులు చెప్పిరి. కాన వాస్తవమైన పరమభకి ఈ యను 
సంధాన మేయని (గహించవలెను, ఇట్టి (గహాణమునకు చాల నిర్మలమైన సూక్ష్మ 

బుద్ది కావలయును. దీనినే _ 

“దృశ్య శతేత్వగ్యయా బుద్ధ్యా సూక్ష్మయా సూక్మ్మదర్శిభిః” 

అనగా ఇట్టి (బ్రహ్మపదార్థగహణము నిర్మలమయిన సూక్ష్మబుద్దిచెతన కలు 

గును, ఇట్టి బుద్దిచేతనే ఆ (ప్రత్యగాత్మను (గ్రహించవలెనుగాని, వేరుసాధనము 
లేదని ోమననై వేదమా _ప్రవ్యంనేహనానా స్తికించన” అను [శుతితెలుపు 
చున్నది. కనుక శబ్దజన్యజ్ఞాన మెంత సంపాదించినను ఈ (బహ్మానుభవము కలు 

గుటకు సంతత్యశ్రవణ మనననిదిధ్యాసనములను స్వప్రయత్నముతో పీతి 
నిశృయపూర్వకముగ (సౌరబ్ధిప్రతిబంధనివృ త్తి తివరకు, అనగా ఫలావగతిపర్యం 

తము చేయుటావశ్యాకము. కౌని వేరు సాధనములేదు. కాన ఇట్టి (బహ్మజ్ఞాన 

మును సంపాదించుటకు వృ_్తియే శరణ్యము, 

దీనినే _ “బ్రహ్మణ జ్ఞాననాశాయ వృ_త్తివ్యా ప్రిరపేక్యతే | 

స్వ్యపకాళో ఒపిసాక్వేష ధీవృ త్యావ్యాస్య తేఒన్యవత్ i 

అనగా _ (బ్రహ్మాజ్ఞానము నశించవలెనన్న వృత్తి అపేక్షీతమైెనదనియు, సాక్షీ 

స్వయంప్రకాళు డై నను ఇతరపదార్థములవలె వృత్తివ్యా ప్తినపేక్షించుననియు 
విద్యారణ్యులు తెలుపుచున్నారు. ముముకువై నవాడు సర్వవిధముల ధీవృత్తి 
నాశ్రయించి సంస్క-రించుకొని సత్యపదార్థమును గ్రహించి అనగా అపరోక్షను 

భవమునుపొంది (బహ్మాత్మనాసంస్థితు 2 యుండుటకు సర్వదా [ప్రయత్నించు 

చుండవలయును. వేరుమార్గములేదు. దీనినే *నాఒన్యఃపం థావిద్య తే౬.య 

నాయి అని (శ్రుతి తెలుపుచున్నదని (గహించి అహం అనగా నేను స్వశరీర . 

క_ర్హృత్వభో _కృృత్వాది దృశ్యసంఘాతముకాను. నేను యీ సర్వజగదుత్ప త్తి 

స్టితలయములకు వివర్తకారణుడ నె, దృుశ్యరహిత, సర్వాంతర్చహిర్వ్యాపకు 

32 
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డనె చిదాకాశరూపమున అన్నిదేశములలోను _ కాలములలోను, వస్తువుల 

లోను ఆవసలలోను పరిచ్చదరహితుడనై అచల, అసంగ, నిర్వికార, అఖండ 

పరిపూద్దడనై “వృకఇవ నద్ధోది వితిష్టత్యేక న్తేనేదం పూర్ణం పురుషేణసర్వం” 

అని [శుతివవనము తెలుపుచున్న పురుషుడు నేను అని తెలుసుకొనవలయును. 

ఇట్టే తన స్వస్వరూపానుభవమును పొందుటకు, |ప్రారబ్దమును కర్మఫలాను 
సారమనుభవించుచూ తన సత్యస్వరూపమందు నిరంతరము (ప్రీతితో ఆత్మాను 

సంధానమును చేయచుండవలయును. ఇదియే ఆత్మానుసంధానము. 'మోక్షొర్డికిది 
పరమసాకొత్సాధనమని తెలుసుకుని విసువుజెందక ఫలావగతిపర్యంతమూ 

అనగా స్వస్వరూపానుభవము పొందువరకూ ఈ అనుసంధానాదులను అభ్య 

సించుట ముముక్షువునకు విధియైయున్నది, 

ముముక్షువు యెంతవిచారించిననూ గోచరించునది ఆహం నేను, ఇదం 

ఈ సర్వదృశ్యము అనుదానికన్న మరేమియు నుండుటలేదు. ఈ రెండధ్యాస 

ములు అధిష్టానమైన ఎకవస్తువునందెి కలుగుచున్నవి. సర్వాధిష్టానముగా 

నున్నది ఈ ఒక్క సద్వస్తువెన (బహ్మపదార్హముతస్ప యితర మేమియునూ 
లేదు. దీనినే (శ్రుతి “ఏక మేవాఒద్వితీయం [బహ్మ” - “నేహనానా స్తికించన” 

ఆనిఅన్యయ వ్యతిరేకములచే మనలకు తెలుపుచున్నది. కాన యెట్లు 

చూచిననూ అహం అను తనుకూడ యీ దృశ్యాంతఃపాతియే గనుక రెండును 
(భాంతిచే కలిగినవని నిశృయమగుచున్నది. ఇందుచే విద్వాంసుడు ఆహం 

ఆను తనయందు కలుగుచున్న ఆంత *క రణధర్మములై న సుఖదుఃఖములను, 

కృత్వ భో _కృత్వాదులను _ అమే ఇదం అను సర్వద్భశ్యమందు కనబడు 
చున్న నామరూపములను జ్ఞానపూర్వక ముగా త్యజించిన, శేషించునది తన సరి 

పూర్ణ, అఖండ, కుద్దచై తన్య మొక్క-టితప్ప "వేరేమియు నుండదు. ఈ 

ఒక్క-టియైన అభఖండపరిపూ ర్లచై తన్యమునే అనుభవమునుబట్టి శాస్త్రము 
(ప్రత్యగాత్మ పరమాత్మలని చెప్పుచున్నది. కాని యీ ఆత్మఒక్క_టియే. అదియే 
కాము అని తెలుపుకొనవలయును, ఇదియే (శతి పరమతాత్సర్య జీవ(బ హై 
కరమవి (గహించవలళెను. ముముతువ నేను అని తాననుకొనునప్పుడు తన 
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హృదయపుండరీక మందు తెలియబడు (ప్రత్యగాత్మయే తాను అనగా అహం, 
నేను అని నిశ్చయముతో తెలిసికొనవలయును. అహం, నేను ఆని తానను 

కొనునప్పుడు తన (ప్రత్యగాత్మ స్వరూపమే స్ఫురించుచుండవలెనుగాని, తాను 

జడములగు యీ శరీరాదులని యెంతమా(త్రము తలచగూడదు, ఈ శరీరా 

దులు తనకు కవచములవంటివేకాని తానుకాదు. ఎంతవిలువయైన దై నను తన 

కవచము తానెట్లగును. కాని తన రక్షణకు అవి యావశ్యకముగ నుండును. 

రత్నకవచమైనను అది తాననుకొనుట యవివేకము, (ఛ్రాంతియేకదా కావల 

యును, కనుక తన రత్నకవచకిరీటాదుల లాగున తన శరీరాదులు జీవున 

కెంత (పేమాస్సదముగానున్ననూ ఆవి తాను అను నేనుకానని నిశ్చయించు 

కొనవలయును. ఇట్లు తానని తెలిసికొన్న (పత్యగాత్మయే పరమాత్మస్వరూప 

మనిన్నీ, (ప్రత్యగాత్మ పరమాత్మలొక్కటియేయనిన్నీ అదియే తన వాస్తవ 

స్వరూపమని తెలిసికొనవలయును. ఇట్లు తెలుసుకొనిన తన అఖండ పరిపూర్ణ 

స్వరూపమును నిరంతరము తానేయని అనుసంధానాదులను విసువుజెందక ఫలా 

వగతిపర్యంతము తాను నిత్య, నిర్వికార, నిర్మల, మహాకాశములాగున 

యున్నూ, తాను సంవి|దూపస్ఫటిక మహోశిలవంటివాడననిన్నీ, స్వ శరీరాది 

దృశ్యవికారములతో తనకెట్టి వా_స్తవసంబంధములేదనిన్నీ, నిత్య, నిర్వికార, 
అసంగ, పరిపూర్ణ, అఖండచై తన్యమే తన ఆత్మస్వరూపమనిన్నీ, ఆత్మాను 

సంధానాభ్యాసాదులను యాచరించుచుండవల యును 

మహావాక్యానుసంధానము 

అన్ని మహావాక్యములయొక్క- తాత్పర్యము జీవబహ్మైక్యమును 
బోధించుటయే. అయినను ఈ వాక్యసరణులు వివిధములుగా నున్న వి. 
ఇటీ మహావాక్యములలో “త_త్త్యమసి” యనునది ఒకటి. గురువుచే 

భాగత్యాగ లక్షణముచేసి శబ్దలాక్షణికార్థముచే శిష్యునకు “నీవు బహ్మవు” అని 

బోధించిన మహావాళ్యము. ఈ వాక్యముచే శిష్యుడు తాను అనగా నేను (బహ్మాను 

అని తెలిసికొనిననూ తద్దార్థ్యముకొ రకు “నేను [బహ్మను” అని అనుసంధానము 
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చేయుటనఅహం౦[బహ్మాస్మి” అను మరియొకమహావాక్యము తెలుపుచున్నది, 

అయిననూ” అహంబహ్మాస్మి" అని అనుసంధానము చేయునప్పుడు ఈ 

' అనున దెట్టిది అని తెలిసికొనుటకు ఈ శాస్త్రవాక్యము వి వ రణ 

చేయుచున్నది. అదియేదియనిన *సర్వోపప్ల వరపాత; ప్రజ్ఞానఘనః (ప్రత్యగర్గో 
_దిహ్మైవాహమస్మి' అనగా ఎవరు సర్వ (ప్రపంచాత్మక దుఃఖరహితుడును, 

సర్వాధిజ్ఞాన సర్వోపాధివినిర్ము క్త అఖండపరిపూర్ణ చైతన్య స్వరూపుడునూ 

సర్వాంతరుడై సర్వజీవులయందును (పత్యగా త్మస్వరూపుడుగానున్నాడో అట్టి 

పరమాత్మయే అహం అను నేను. అనగా ఆ పరమాత్మయూ (ప్రత్యగాత్మ 

స్వరూపుడై న నేనున్నూ ఒక్కటియే యను అర్థము తెలుపుచున్నది. కోన 

ముముకు జిజ్ఞాసువులు దినిని బాగుగ (గ్రహించి సర్వదా “అహం|బహ్మాస్మి” 

అను మహావాక్యానుసంధానమును శాస్త్రియముగ నాచరించుట సాక న్ముకి 

దాయకము, 

“అహాంి 

ఆత్మానుసంధానమె దేవపూజనము 

అఖండ పరిపూర్ణ ఆత్మస్వరూపుడై న జీవుడే తన వాస్తవస్వరూప 

మును మరచి అనాత్మ సంఘాతమునంతయు తానని నమ్మి వ్యవహరించుచు 

సంసారదుఃఖమును పొందుచున్నాడు. ఆత్మవిచారము వలన జీవునకు ఆత్మ 

వివేకము కలుగును. ఆత్మయన్నను జీవుని వా స్తవస్వరూస మన్న నుయొక్క_టియే. 
ఈ ఒక్క-టియైన పరమాత్మయే మాయా(ప్రభావముచే  జీవనానాత్వ(భ్రాంతిని 
బొంది కర్యఫలానుభవములను సుఖదుఃఖములతో ననుభవించుచున్నాడు. 
ఇట్టి జీవులతో తాము ఈ దృళశ్యానుభవములతో యిప్పుడు పరిపూర్ణ సుఖముగా 

నున్నామనితలచుచుండు జీవులకు యో ఆత్మ విచారముతో నావశ్యకత 

లేదు, కాని ఎవరు వారి దృశ్యానుభవములన్ని. దుఃఖకరములు, అనిత్యము 
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లనితోచి యూ సంసార దుఃఖమునుంచి దాటగలమా యను విచారమును 

పొందుదురో వారలకు యీ ఆత్మవిచారము పరమౌషధము, ఆత్మవిచార 

మనగా జీవుడు అవిద్యచే మరచిన తన వా స్తవస్వరూపమును గుర్తించుట. 

నెను అనుకొను తన యీ అహం, వాస్తవమున యొక్కటియైన పరిపూర్ణ 

ఆత్మస్వరూపమే, అయిననూ పరిచ్చేదభిన్న నానాత్వములను, జీవుడు అనాది 

(భమజెంది యీ సంసార దుఃఖమును జన్మపరంపర (పవాహముతో ననుభ 

వించుచున్నాడు. జీవునకు తన సత్యస్వరూపము తెలుసుకొనుటకు (ప్రథమమున 

తానెవరో తెలుసుకొనవలయును గదా. దానికి గాను యీ జీవుడు “కోవహాం” 

“కథమిదం జాతం, కోవాక రాస్యవిద్య తే” అనగా నేను ఎవరు, ఈ (పపంచ 

మెట్లు పుట్టినది _ ఈ అజ్ఞాన మెవరికి కలుగుచున్నది, అని విచారించగా 

శాస్త్రము “అహం సర్వమిదం విశ్వం పరమాత్మాహ మచ్యుతః” అనగా నేను 

పరమాత్మస్వరూపుడను, నిత్యుడను, సర్వప్రపంచము నాయందే యున్నది 

అని తెలుపుచున్నది. దీనినే భగవంతుడు “అహం సర్వస్య (ప్రభవో మత్త 

సృర్వం ప్రవర్తతే” అనగా యీ జీవుడు వాసస్త్రవమున పరమాత్మయే గనుక 

దానిని తెలుపుటకు గాను నేను అను యీ వాస్తవిక అహం, సర్వమునకు 

(ప్రభువు అనగా అధిష్టానము. ఈ దృశ్యమంతయు నాయందే (ప్రవర్తించు 

చున్నది. అనగా అధ్య_స్తమె యున్నదని తెలుపుచున్నారు, బీవుడు యిట్లు తొనే, 

సర్వాధిష్రానము, పరమాత్మయ ని తెలుసుకున్నను, స్వానుభవముపొందుట 

కుపాయము, (శ్రవణ, మనన, నిధిధ్యసనముల అభ్యాసపాటవ 

ముచే పొందు తత్వజ్ఞానమె త_త్త్వజ్ఞాన మనగా జీవుని యథార్థ స్వరూప. 

జ్ఞానము. ఈ జీవుని యథార్థ స్వరూసమే (బహ్మస్వరూపము. ఇట్టి (బహ్మ 

స్వరూసమును జీవుడు యెట్లు పొందవలయునో ఆవిధమును భగవంతుడై న 
శ్రీకృష్ణ పరమాత్మయే యిట్లు తెల్బుచున్నారు :_ 

లో సిద్దిం (పాపో యథా (బహ్మ తథాఒ౬ప్పోతి నివోధమే, 

సమానేనై వ కౌ నేయ నిష్టా జ్ఞానస్యయా పరా॥ 
యా 
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తా॥ ఆరునా జీవుడు నె ష్క-ర్మ్య సిదిని బొందిన వాడగుచు నెటు (బహ్మను 
వక 4 © ౧ 

పొందునో సంకేపముగ జెస్పెదను వినుము. ఇదియే జ్ఞానమునకు 

పరమావధి. 

లో బుద్దా విశుద్దయా యుక్తో ధృత్యాత్మానం నియమ్యచ । 

శబాదిన్ విషయాం _స్ప్య క్యారాగద్వేషా ప్యుదస్య చ॥ 

తా॥ సాత్త్విక బుద్ధితో గూడినవాడై సాత్త్విక ధృతిచేత కార్యకారణ 

సమూహరూపమగు బుద్దిని సియమించి శబ్లాది విషయములను విడిచి 

రాగ ద్వేషములు వదలి, 

ళో వివి క్తనేవీ లఘ్యూకశీ యతవాక్కాయ మానసః । 

ధ్యానయోగ పరోనిత్యం వై రాగ్యం సముపాశిత। | 

తా॥ శుద్దమగు (ప్రదేశమందుండువాడై, మితాహారుడై . వాక్కును, శరీర 

మును, మనస్సును నియమించుకొని నిత్యమును ధ్యానయోగము 

నందాసక్షు డై వై రాగ్యము నవలంవించి, 

ట్లో అహజ్కారం బలందర్పం కామం[కోధం పరిగ్రహమ్ । 

విముచ్య నిర్మమళ్శానో (బహ్మభూయాయ కల్పతే ॥. 

తా॥ ఆహంకారమును, బలమును, దర్పమును, కోపమును, పరిగహమును, 

భార్యా, ప్వుత, విత్త, క్షేత్రములందు సక్తతను విడిచి మమత్వము 

లేకుండ శాంతముగ నుండువాడు నేనే (బహ్మా, అను నిశ్నయముతో. 

నిశ్చలముగా నుండుటకు దగినవాడు. 

₹ో॥ (బహ్మభూతః (ప్రసన్నాత్మా న శోచతి నకాంకతి | 

సమస్సర్వేమ భూతేషుమదృ క్తిం లభతే పరామ్ ॥ 

తా॥ అట్లు (దిహ్మమునందున్న వాడు (ప్రసన్నచితుడె. శోకింపడు, కోరడు 
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సర్వభూతముల యందును సముడై గొప్పదియగు నాభ_క్తీని పొందును, 

ఆనగా స్వస్వరూపము నొందును. 

శో భ క్యామామభిజానాతి యా వాన్ యశ్చాస్మి తత్త్వతః | 

తతోమాం త_త్త్యతో జ్ఞాత్వావిశతే తదన_న్లరమ్ 11 

తా ॥ భక్రిచేతను నేనెవరో తానెవరో యెట్టివాడో, యథార్థముగా తెలిసి 

కొనును. అట్లు నన్ను అనగా తనను యథార్థముగా 'దిరిసికొని 

తరువాత నాయందు (ప్రవేశించును. (పరమానంద స్వరూపుడగుననుట) 

ఇట్లు తెలుపుచు (శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తన వా స్తవస్వరూసమును 

క పముగా “నిత్యస్పర్వగత ౪ సాణు రచలోయం సనాతనః” యూ 
గా = (థు 

(ప్రత్యగాత్మయైన నేను, ఎల్లప్పుడును ఏకరూపముగా నుండునదియు, 
అంతటనునిండియున్నదియును, స్థిర మైనదియును,ఆచల మైనదియును, 

సనాతనమెనదియును అయిన పరిపూర్ణ చై తన్యపదార్థమె యున్నాను, 

ఈనాస్వరూపమును “ఆఅనన్యాశ్చింతయంతోమాం యేజనాః పర్యుపా 

సతే” అనగా ఎవరు నేను బహ్మనై తినను జ్ఞానముచేత నాతోనై క్య 

మునుజెంది నిరంతరము నాధ్యానస్వరూపులై నన్ను ధ్యానించుచుందురో. 

అటివారు నాస్వరూపమునే పొందుదురని తెల్చుచున్నారు. ఇట్టి 
రు లు 

స్వానుభవము పొందుటకు, తాను _బహ్మయగుటకు కోరికగల 

ముముక్షువును గూర్చి (శ్రుతి “త మేవధీరో విజ్ఞాయ (ప్రజ్ఞాం కుర్వీత 

(బాహ్మణః” అనగా ఆట్టిధరుడు ఆ (పత్యగభిన్న (బహ్మమునే 

సంశయరహితముగ తెలుసుకొని, (బహ్మా తై ్మకత్వ క్లానమును అనగా 

నేను [బహ్మను అను భావనను సంతతరూపమగు నేకాగతతో సంపా 
దించవలయునని పై వాక్యము తెలుపుచున్నది. 

ఇంకను యీ పరమాత్మపూజను గురించి వసిష్టభగవానులు 
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లో ఏషదేవస్స పరమః పూజ్య ఏష సదా సతాం, 

పూజనం ధ్యానమే వాంతర్నాన్యద సస్య పూజనమ్ ॥ 

సర్వ(ప్రపంచమునకు సాక్షీమా[త్రుండగు ఇతండే (ప్రత్యగాత్మ, ఉత్కృష్షుండగు 

జీవుండు. ఇద్దేవుని పూజలోన తానుగనే ధ్యానించుటయే పూజగాని వేరొండు 

పూజలేదు, అని తెల్చుచు యీ ఆత్మపూజను గురించి యింకనూ యిట్లు 

తెలుపుచున్నారు:. 

ML పూజ్యాకమేషు సర్వేషు 'దేహగేహం పవి|తకం | 

త్యాజ్యం దేహావటోధాత్మ (గాహ్యం యత్నాత్సవి(త్రకమ్ ॥ 

శాస్రోంో క సంస్కారాదులచేతను స్నానాచమనాదులచేతను యీ 

దేహము పవి(త్రమైనదయినను గేహములాగున, పూజావిధులయందు అనగా 

స్వస్వరూపానుసంధానాదులయందు యత్నముచే దీనిని విడువవలయును, 

అనగా జ్ఞాన పూర్వకముగ దేహాభిసంధిని త్యజించి పవ్మిత్రమగు, దేహము 

యొక్క సాక్షీచిత్రకాశరూపమును మాత్రము యత్నముచే (గ్రహించ 

వలయును, 

లో తస్మా _త్తి)భువనాధారం నిత్యంధ్యానేన పూజయేత్ | 

చిద్రూపం సూర్యలక్షాభం సమసాభాసభాసనమ్ [1 

శొ॥ _అంతస్షచిత్పకాళం స్వమహంతా సారమా[శయేత్ ] 
గం థి 

ఆపార పరమాకాశ విప్పలా భోగకంధరమ్ ॥ 

ముల్లోకంబులకు నాధారభాతుండును, చి దూపుండును, లక్షసంఖ్య గల 

సూర్యులతో సమానమగు కాంతిగలవాడును, సమస్త సూర్యచం|ద్రాదులను 
(పకాశింపజేయు వాడును, లోపల (పకాశించుచున్న జ్ఞానమే స్వరూపముగా 

గలవాడును, ఆహాంకారమునకు సారభూతుండును, 'ద్రత్యగాత్మయునగు నా 

పరమాత్మయే తానని ధ్యానంబుచే పూజింపవలయును. 
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శ్లో _ చిద్వ్యోమైవ కిలాఒ_స్తీహ పారావార వివర్షితం, 
సర్వ(త్రాసంభవచై త్యం కల్పాంతేషు చ శిష్య తే 11 

రో బోధస్సామ్యం శమ శ్చేతి పుష్పాణ్య(గా్యణి తస్యతై $ 

శివంచిన్మా(త్ర మమలం పూజ్యం పూజావిదో విదుః ॥ 

ఆనగా ఆద్యంతవర్షితంబును, దృశ్య సం స్ప ర రహిత౦బును, 

కల్పాంతములయందు శేషించునదియు నగు బిదాకాళంబో కలడు, ఇదియే 
(ది వ్యాన్నండూవము. ఈ చిన్మాత్రుండగు దేవుని పూజించుటకు త త్త్వజ్హానము 

సమభావము, నిర్వికారచి త్తత యనునవి, పూజార్హ్హములగు పుష్పములగు 

చున్నవి. ఇట్టి పరమాత్మనే ముముక్షువు సతతము ధ్యానించుచుండనలయును. 
ఇదియే ఉత్క్బృష్టమగు పూజ. ఇంకనూ వసిష్టభగవానులు సాకారార్చనమును 
గురించి యివ్విధమున తెల్పుచున్నారు:._ 

శో అజ్ఞాత శివత తానా మాకౌరాద్యర్చనం కృతం | 

యోజనాధ్వన్యశ క్షస్య (కోళాధ్వా పరికథ్యతే ॥ 

యోజనము దూరమనిన భయపడు వానికి [కోశము దూరమని చెప్పబడు 

నటుల నిట్టి నిరాకారంబగు శివతత్వము నెరుంగని వారలకు సాకారము నంద 

రృనము విధింపబడియెను అని తెలుపుచు, యింకనూ, శివస్వరూపం బై న 

ఆత్మారృనంబును గూర్చి యిట్లు తెల్చుచున్నారు :- 

శో శృణు (బహ్మావిదాం (శేష 'దేవార్చున మను త్తమం | 

న దేవః పుండరీకాకో నచదేవత్త్రిలోచనః ॥ 

శ్లో॥ న దేవో దేహరూపోవా న దేవళ్చి త్తరూపకః | 

అకృ(త్రిమ మనాద్యంతం దేవనం చేవ ఉచ్యతే [1 

శో॥ ఆకారాది పరిచ్చిన్నే మిజే వసుని తత్కుతః | 
భా చు . 

అక్చతిమ మనాద్యంతం 'దేవనం చిచ్చివం విదుః ॥ 
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శో చేవఃకః స్యాదితి త్వేత( త్పథమం తావదుచ్యతే | 

తదేవ డేవశబ్దేన కథ్యతే త్యత్చపూజయెత్ ॥ 

దేవార్చ్పన అనగా ఆత్మార్చన మను విధిని చెప్పుచున్నాడను, వినుము; అని 

తెలుపుచున్నారు. దేవుండన గా కమలపష్మకాతుండుగాని, |త్రినేతుండుగాని, 

'దేహరూప్పండుగాని, చి త్తరూప్పండుగాని కానేరడు, ఇకనేమన నుపాధిరహితం 

_ బును ఆదిమధ్యాంతవర్షితంబునునగు దేవనము (జ్ఞానము) దెవుడని చెప్ప 

బడును. ఆకారాదులచే పరిచ్చిన్నంబై పరిమితంబగు వ స్తువునందు చేవత్వ 

మెటుల నుండును. కావుననే నిరుపాధికంబును, ఆద్యంత వర్దితంబునగు 

జ్ఞానమే శివుడని వచింతురు. దేవుండన నెవ్వండను (ప్రశ్నంబునకు మొదలు 

నిరూపణంబు చెప్పంబడియెను. అట్టి జ్ఞానరూపుండగు దేవునినే పూజింప 

వలయును. - 

ఇంకను పరమేశ్వరుండగు ఆత్మను గురించి యివ్విధమున వసిష్టభగ 

వానులు తెల్పుచున్నారు. 

శ్లో చె త్యానుపాతరహితం సామాన్యేన చ సర్వగం । 

యచ్చి తత్వ మనా ఖ్యేయం స ఆత్మా పరమేశ్వరః ॥ 

దృశ్య సంబంధము లేనట్టియు, హెచ్చు తగ్గులు లేక సర్వమును వ్యాపించి 

యుండినటియు, ఇటిదని చెప్పుటకు శక్యము కానట్లి యేచిత్సదారము కలదో, 
లు వ్ చ ధ్ 

ఆదియే ఆత్మయు, పరమేశ్వరుడు అగును. 

కో సర్వం చ ఖల్విదం (బహ్మ నిత్యం చిద్దన మన్యయం । 

కల్పనా౭.న్యా మనోనామ్నీ విద్యతే నహి కాచన ॥ 

క నబిడునట్టి యీ (పపంచంబంతయు తై ఏకాలికాబాధ్యంబును చిదూపంబును 

నగు [బహ్మము యొక్క వివర్తమే యగును. మనస్సు అను కల్పనయు 

ఆ (బహ్మాముకం టె "వేరుగా, నింకొకటిలేదు. 
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శో  ఏతదేవ పరంధ్యానం పూజై షెవ పరా స్మృతా । 

యదనారత మంతఃస శుద్గ చిన్మాత వేదనమ్ ॥ 
థు డు 

శ్లో పశ్యన్ శృాణ్వన్ స్పృశన్ జి ఘన్న శ్ననస్గచ్చన్న్వపన్ శ్వసన్ । 

[పలపన్ విసృజన్ గ్భహ్హూన్ శుద్దసంవిన్మయో భవేత్ ॥ 

ఆనగా ఎల్ల ప్పుడును లోపలనున్న శుద్దంబగు చిన్మా(తంబున గాంచుచుండుట 

యేదికలదో అదియే యుత్కృష్షమగు ధ్యానంబును అదియే యుత్క్బృష్టమగు 

పూజయు నగుచున్నవి. విద్వాంసుడు చూచుచును, వినుచును, ని(దించుచును, 

స్పృశించుచును, ఆ(ఘాణించుచును, భుజించుచును, నడుచుచును, నిట్టూర్పు 

విడుచుచును, మాటలాడుచును, విడుచుచును, (గ్రహించుచును ఎల్లప్పుడును 
సర్వమునకు సాక్షియగు విశుద్దజ్ఞాన స్వరూపుండు తాననియే భావించుచుండ 

వలయును. 

శో, నషం నషముపేక్షేత (పొ పం (వొ పముపాహరేక్ । 
య యి e వాలి అణాల | 

నిర్వికారతయైతద్ది పరమార్చన మాత్మనః [| 

అనగా నష్టమైనదాని నుపేకించుచు (పొ_్పమెనదాని ననుభవించుచుండ 

వలయును -- నిది హర్షవిషాదాది వికారనివృ_త్తి హేతువగుటచేత, నీవిధ 

మాత్మకు, పరమార్చనం బగుచున్నది. 

కో సర్వదా సర్వరూ పేణ యత్సర్వత నితం హితం | 
౧ థి 

సర్వం [బహ్మేతి నిశ్చిత్య నిత్యాత్యార్చా(వతం చరేత్ ॥ 

సర్వకొలములయందును నానారూపంబులతోడ అంతటనునున్న వస్తుజాతం 

బంత యును (బహ్మ మేయని నిశ్చయించుకొనునట్ట (బివ్యాభావనానిక్పాయవెే 

ఆత్యార్చుశ్యవత మని తౌలునుకొని చేయుచుండవలయును. ఇట్టి (బహ్మాత్మభావ 

నము పొందుటకు జీవునకెంతమాతము కష్టసాధ్యమైనదికాదనియు, యీ 

దృశ్య సంసారదుఃఖమంతయును వాసనామా(త్రముననే జీవునకు 
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సం(వప్రాప్తమగుచున్నది. ఈ సంకల్పజాలమంతయు జీవునకు [భాంతిమాతమే 
గాన ఏటిని త్యజించుటయందు కష్టమేమున్నది యని: 

లో పుష్టం సంకల్పమా, తేణ యదిదం దుఃఖమాగతం । 

తదసంకల్చమా(కేణ కయి కాఒ|త కదరితా 1 
థి 

రో! యత్కించిదపి సంకల్ప్యనరోదుః ఖే నిమజ్జతి । 

నకించిదపి సంకల్స్య సుఖమవ్యయమళ్ను తే 11 

జీవునకు యీ సంసారదుఃఖము సంకల్ప మా(త్రముననే వచ్చి సంకల్చ్పమా [త 

ముననే వృద్దిపొందుచున్నదిగదా. అందువలన నా దుఃఖము సంకల్పాభావ 
మా(త్రముచే అనగా నిస్స్పంకల్పము వలన క్షీణింపగలదు. కాన యీసంసారమును 
దాటు విషయమై యేమి కష్టముకలదు. మానవుడు యేదికొంచము సంకల్పించి 
ననూ దుఃఖమునందు మునుగుచున్నాడు. దేనినీ కొంచమైననూ సంకల్పింపక 
యుండెనేని అనగా నంకల్చ్పరహితుడై నయెడల నాశరహితమగు సుఖమును 
పొందుచున్నాడు. ఇట్టివాడు క్లానియనబడును. కాన అట్టివాడు 

లో సవాం భతా నత్యజతా జైన ప్రాప్తాః స్వభావతః । 

సరితస్వ్సాగరేణేవ భో క్తవ్యా భోగభూతయః ॥ 

జ్ఞానియగువాడు (పాప్తించని యర్థంబుల గోరకయు, (పా ప్తించిన యర్హంబుల 

విడువక యు స్వభావంబున (బా_ప్రములగు భో గై శ్వర్యంబులను సము[ దుండు 

(పా_ప్పంబులగు నదుల ననుభవించుచుండునటుల భోనించుచుండవలయును. 

ఈ (బహ్మజ్లానమువలన సర్యాఖీషములు సిదించునని “బహ్మావిదా 
షః టబ థి 

పో తిపరం ికత్తర్రత్రి శోక మాత్మవిత్ “రసోవై సః.రసగ్ హ్యైోవాయంలబ్బ్వాఒ 

నందీభవతి” అని ఉసనిషద్వచనములు (బహ్మావిదుడు వై వల్యము పొందును, 

ఆత్మవిదుడు సర్వకోకమునుండి విముక్తుడగునని చెప్పుచూ (బహ్మామానంద 
స్వరూపమనియు, అట్టి (బహ్మస్వరూపజ్ఞానముచేతనే ఆనందములభించు 
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ననియు పై (శుతి వచనములన్ని యూ తెలుపుచున్న మి, కావున నిర్గుణ 

(బహ్మమును తెలిసికొనిన ఆత్మవిదుడు సంసారదుఃఖమునుండి తరించి నిరతి 

శయానందమును పొందును ఇతరోపాయములవలన యిట్టి యుత్క్బృష్టపదవి 

లభింపదు ఇదియే మానవుని నిర్విషయసుఖము, స్వరూపసుఖము, నిత్యనిరతి 

శయసుఖముగాని మరేమియునూ, నింతకుమించినదిలేదు. ఇదియే జీవుని 

పరమావధి __ 

మానవునకు బంధమోక్షముల రెంటికిని యామన సే కారణమగు 

చున్న ది. సంకల్పవికల్పాదులతోకూడిన మనసు సంసారదుఃఖహేితువ. 

సంకల్పరహితమైన నిష్కామ నిర్మలచి_త్తము (మనసు) మోక్షసాధన మగు 

నని విద్యారణ్యులు యిట్లు తెలుపుచున్నా రు: 

శో మన ఏవ మనుష్యాణాం కారణం బంధమోక్షయో ౪॥ 

బంధాయ విషయాస క్షం ము _క్త్యై నిర్విషయం స్మృతమ్ ॥ 

అనగా సంకల్పసహితమగు మనస్సు బంధమునకున్నూ నిస్పంకల్పమగు 

మనస్సు మోక్షమునకును కారణమగును. కావున ఆత్మార్బ్చనముచేయు ముము 

క్షువు యీ విషయమును గుర్తెరిగి, తన మనస్సునుండి సర్వసంకల్పకామము 

లను స క్షతాద్యభిమానములను విడువవలయును, అప్పుడు ఆత్మార్బనముకు 

తన మనస్సు సహకరించును. జీవునకు ఈ ఆత్మార్చనమను స్వస్వరూపాను 

సంధానమును అనగా నిర్గుణ, నిరాకార, స్వప్రకాళ, అసంగ, అద్వితీయ 

అఖండ నరిత్రూర్హ చైతన్యమే తాను అని ధ్యాూనింబి తెలుసుకుని స్వానుభవము 

పొందుటకు తనయొక్క మనస్సు తప్ప వేరుసాధనములేదు. దీనినే (శ్రుతి 

వచనములు “మనసె వేదమా_ప్తవ్యం” అనితెలుపుచూ “అ(పావ్యమనసా 

సహ” అనికూడా చెప్పుచున్నవి. కావున వీనియొక్క_ పరమతాత్పర్యమును 

(గహించి వీని యేకవాక్యతను యిట్లు తెలుసుకొనవలయును. ఈ ఆత్మ 

మనస్సుచేతకూడా పొందబడడనితెలుపుచూ ఆత్మను మనస్సుచేతనే పొందవలె 
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నని వచనములు తెలుపుచున్నవి, కావున ఈ ఆత్మ అసంస్కృత మనసుకు 

తెలియబడక సంస్కృత మనస్సువల్లనే పొందబడునని ముముడువులు 

[గహించవలెను- 

_ హతోపదేశము 

ముముకువు యెన్ని విధముల విచారముచెసి అనుసంధానాదులను గావించు 

చున్నను అభ్యాసకాలములో యీ దేహాధ్యాస అనగా దేహమే నేనను తాదా 

త్మకము, దేహాభిమానములు సమ స్తమగు మోక్షోపాయములకును (ప్రతిబంధ 
కముగా నుండును, ఇట్టి దేహతాదాత్మ్యాభి మానములు పోవుటకు బహు[ప్రయత్న 

ములతో చిరకాలాభ్యాసము కావలెను. ఇందుకుగాను-వసిష్టభగవానులు (శ్రీరామ 

చం(దమూర్తికిచేసిన త త్వోపదేశసందర్భమున _ తెలిపిన హితోపదేశవచన 

ములు,ముముకువన కత్యం తోపయోగముగ నుండునని తలంచి, సం(గహించి 

యిచట నుదహరించుచున్నాడను. 

శో॥ ఆధభాసమా(త్రమేవేదమిత్లం సం ప్రతిభాసకే | 

అయం నామాహమిత్యంత రసదేవ శరీరకమ్ ॥ 

తా ఓరామచంద్రా! ఈ శరీరము నిజముచేత ఆభాసమా(త్రము (పతితి 

మా్యత్రసిద్దము), అయినను అవిచారదశయందు వీడు, అను భేదము 

చేతను, నేను అను అభేదముచేతను నభిమాన విషయముగా నంతః 

కరణము నందు (ప్రకాశించుచున్నది. విచారించునెడ కల్పితము గావున 
_ మిథ్యామ్మాతమే యగుచున్నది. 

శో మాంసాస్థిమయనిర్మాణ దేహో ఒహామితి విిభమం ] 

'త్యజసంక ల్చనిర్మాణ 'దేహాస్పంతి సహ సశః 11 
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తా॥ ఓ రామచం([దా! మాంసము, అస్టులు వీనిచే నిర్మింపబడినదేహమే 

నేనను విభాంతిని విడువుము. ఈ విధంబులగు సంకల్పకల్పితంబు 

లైన దేహంబులు వేలకొలది కలవుగదా. 

శో॥ _సుఖతల్చ్పగతోయేన స్వప్నదేహేన ది_క్తటాన్ । 
సరి భ్రమసి హేరామ సంగేహ స్తే క్వ సంస్థితః ॥ 

తా॥ ఓరామభదా ! నీవు సుఖశయ్యయందుండి స్వప్నసంబంధమగు నేశరీ 

రముచే ననేకములగు దేశములను పరి భమించుచుందువో అట్టి నీదేహ 

మెక్కడనున్నదో చెప్పుము (స్వాప్నిక దెహములకు అసత్యత్వమును 

సీవంగికరించియే యున్నావుగదా యనుట.) 

ళో జాగరాయాం మనోరాజ్యే యేన స్వర్షపురాంతరం | 

పరిిభమసి మేరుం వా సదేహ స్తే క్వ సంస్థితః ॥ 

తొ॥ అటులనే జాగద్దశయందును మనోరాజ్యమున నే శరీరముచే స్వర్గమును 

గాని, పురాంతరమునుగాని, మేరువునుగాని పరి భమించుచున్నాడవో 
అటి సీదేహమెక్ళ_డనున్నదో చెప్పుము. | 

రు 

శో॥ _దీర్రస్వప్నమిదం విద్ది దీర్గం వా చి త్తవిభమం । 
౧ యె ధా భు జో 

దిర్హంవాపి మనోరాజ్యం సంసారం రఘునందన ॥ 

తా॥ ఓరామచంద్రా! ఈ సంసారమును దిర్హమగు స్వహ్నముగాగాని లేక 

ఆకాశనై ర్కృల్యమువలె చిరకాలానువృత్త మగు చి త్తవిశాంతినిగాగాని, 

లేక దీర్ణమగు మనోరాజ్యమునుగాగాని యెరుంగుము. (మిథ్యామాత్ర 
ముగా నెరుంగుమనుట) 

ట్లో॥ ఆభాసమా(త్రమేవేదం నసన్నాసజ్జగ త్రయం | 
__ ఇత్యన్యకలనాత్యాగం సమ్యగాలోకనం విదుః ॥ 
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తా! ఈ జగము బాధ్యము గావున సదూపముగాదు. (పతీయమానము గావున 

నస దూపంబునుగాదు. మరియేమన, నీజగము (ప్రతిభాస మాతమైనదే 

యని భదకల్పనను విడుచుట యేదికలదో అదియే లెస్సయగు జ్ఞానమని 
వచించిరి. 

శో అవశళ్య మేవ హి మయా మ_ర్తవ్యమితి నిశృయం | 

ఇత్యాత్మ్యమరణ(ప్రాపౌ కిం ముథాపరితప్యతే || 

తా॥ “జాతస్యహి[(ధువోమృత్యుః” అను న్యాయముచె పుట్టుకచెతనే మర 

ణము సిద్ధమని నిశ్చయమెర్పడుచుండగా నట్టి తన మరణమును 

గూర్చి వ్యర్థముగా నెల పరితాపమొందవలయును. 

శ్లా॥ అవశ్యమేవ జాతేన కించిత్సువిభవాదికం । 

(పాప్తవ్యం పురుషేజేతి లా భేపష్వర్థషుకోమదః || 

తా॥ పురుషుడు జీవించుచుండగా కొంచెము సంపదమొదలగువాని నవళ్య 

ముగా పొందుచుండును. గావున నట్టి యర్థలాభములయం చేల గర్వ 

పడవలయును. 

కో॥ (ప్రవిధాగం పరిత్యజ్య పదార్లపటల[వజే । 
se) అ 

ఆభాసమా(తసామాన్య మిదమాలోకయానఘ ॥ 

తా॥ ఓ రామచందా : పదార్థ వర్గసముదాయరూపమగు స్ (పపంచమునందు 

భీదబుద్దినివిడిచి యీ జగము (ప్రతిభాసమా[తమే కావున నంతట 

ననువ ర్రించియున్న సచ్చిన్మాతమునే చూడుము. 

శో ఆభాసమ్మాత నుఖీలం చిత్తామర్శ కళంకితం | 

అత _స్తదపి సంత్యజ్య నిరాభాసో భవో త్తమ 1] 

తా ॥ ఏకారణము వలన జగము ఆభాసమా[త్రమై చి త్తసంబంధముచే 
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దూషితమెయున్నదో ఆకారణము వలన ఆభాసమా(తమును విడిచి 

నిరాభాసుండవృ (నిర్వికల్చుడవు) అగుము. 

శో యె పజ్తా గర్వమాపన్నా విదగాళ్ళా స్త్ర శారినః | 
గ ణః థి శి 

రాగద్వేషమయా మాన్యగర్గభా స్తే ధిగస్తు తాన్ ॥ 

తా॥ ఎవరలు శా_స్త్రజ్ఞాలును లౌకిక వె దికవ్యవహార కుశలులునునై 

మేమే (ప్రజ్ఞావంతులమను నహంకారము గలవారలగుచు రాగద్వేష 

భూయిప్టులగుచున్నారో వారలు బహుమూల్యములగు గర్హభములతో 

సమానులు, వారలను స్పృశింపదగదు. 

శో ఇదం సంసార చక్రం హి నాఖౌ సంకల్ప మా(తకం । 

సంరోధితాయాం వహన్నాదఘునందన రుధ్యతే ॥ 

తా॥ జననమరణ(ప్రవాహరూపమగు నీ సంసారమే (భ్రమణ శీలము 
గావున) చక్రమగుచున్నది. ఆ సంసార చక్రమునకు సంకల్పాత్మక 

మగు చిత్తమే ((ప్రవర్తకము గావున) నాభియగుచున్నది. అట్లుగావున 
చిత్తమును నిరోధింపగా సంసారము నిరోధింపబడుచున్నది. 

లో  కోభితాయాం మనోనాభ్యామిదం సంసార చ(క్రకం | 

(పయత్నా(దోధితమపి (ప్రవహత్యేవ వేగతః ॥ 

తా॥ మనస్సను నాభి చలించుచుండగా సంసారమను చక్రము తిరుగుచునే 
యుండును. మనోనిరోధముకంచి సంసారనిరోధమునకు వేరొండు 

మార్గము లేదు, 

లో పరం పొౌరుషమా।శిత్య బలం (ప్రజ్ఞాం చ యు క్రితః | 

నాభిం సంసార చక్రస్య చి తమేవ నిరోధయేత్ ॥ 

తౌ॥ ఓ రామచందా! ఉత్కష్టమగు పురుషకారమును, బలమును, 

33 
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(ప్రజ్ఞను నాశ్రయించి యోగముచేత సంసార చక్రమునకు నాభియగు 

చిత్తమున నిరోధింపవలయును, 

ళో భోగాభోగా బహిష్కా-ర్యా ఆర్యస్యానుసరెత్సదం 1 

(స్రవిచార్య మహార్థం స్వమెకమాత్మాన మ్మాశయేత్ ॥ 

తా॥ భోగాతిశయంబులం బరిత్యజించి జీవన్ము కుని మార్గం బనుసరింప 

వలయును. అది యెటులనిన మహావాక్యార్థంబు విచారించి యేకంబగు 

నాత్మనా(శయింపవలయును. మరియు : 

శో ఇచ్చామా(త మవిద్యేయం తన్నాళో మోక ఉచ్యతే 11 cn 

స చాసంకల్పశ స్తేణ సిద్దోభవతి రాఘవ ॥ 

తా॥ (శ్రీ రామచంద్రా! కోరిక మాత్రమే అవిద్యయగును. ఆ కోరిక 
నశించుటయే మోకము అగును. అట్లిమోక్షము సంకల్సరాహిత్యమను 

సాధనముచే సిదించుచున్నది. ఇట్లు యిచ్చారాహిత్యంబును పరమ 
త) గా 

సాధనముగా యుపదేశించి, ఆత్మస్వరూపనిరూపణమును యా [కింది 

విధమున తెలుపుచున్నారు. 

శో॥ చె త్యానుపాతరహితం సామాన్యేనచ సర్వగం | రం టే యా 

యచ్చిత్త త్వ మనాఖ్యేయం స ఆత్మాపరమే శ్వరః | 

తా॥ దృశ్యసంబంధము లేనట్టియు, ఎచ్చుత గ్గులులేక సర్వమును వ్యాపించి 

యుండినట్టయు, ఇట్టిదని చెప్పుటకు శక్యము కానట్లి యేచిత్పదారము 
చ (వ) చి ఎ 

కలదో, అదియే ఆత్మయు పరమేశ్వరుడు అగును. 

శ్లో సర్వంచఖల్విదం (బహ్మ నిత్యం చిద్దన మవ్యయం J 

కల్బనాఒన్యా మనోనామ్నీ విద్యతేనహి కాచన ॥ 
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తా॥ క నబడునట్టి యీ (ప్రపంచంబంతయు _తెంకాలికా బాధ్యంబును, చిదూ 

సంబునునగు (బహ్మము యొక్క వివర్తమేయగును. మనస్సు అను 
కల్పనయు ఆ _[బహ్మముకం జ వేరుగా నింకొకటిలేదు. 

ళో నజాయ శే న(మియతే కించిద త జగ త్త్రయే | 

నచ భావవికారాణాం సత్తా క్వచన విద్యతే 11 

తా॥ ఈ జగమునందు యేవస్తువును పుట్టుటకాని మృతినొందుటగాని 

లేదు. కావున జననము మరణము మొదలగు భావములకు ఉనికి 

యెచ్చటనులేదు. 

శ్లో కేవలం కేవలాభాసం సర్వసామాన్యమక్షయం | 
చె త్యాను పాతరహితం చిన్మాతమిహ విద్యతే [1 
యా 

తా॥ రెండవ వస్తువులేనట్టియు స్వయం _పకాశమానమైనట్టియు అంతటను 

సమానముగా (ప్రకాశించుచుండునట్టియు దృశ్యసం బంధము లేనట్టియు 

చిత్తు మా(త్రమే రూపముగా గలిగిన (బ్రహ్మమే కలదు. 

శో ఆతస్సంకల్ప సిద్దేయం సంకల్పేనై వ నశ్యతి । 

యేనై వ జాతా తేనై వ వహ్నిజ్యాలేవ వాయునా॥ 

తా॥ ఇట్లు ఈమనళ్ళక్తి సంకల్పము వలననే కలిగినది. కావున గాలిచే 

గల్గిన యగ్నిజ్వాల గాలిచేతనే యారిపోవునట్లు. సంకల్పముచె 

గలిగినమనళ్ళ క్రి సంకల్పముచేత నే ఆణగగలదు. 

ల్ల నాఒహం[బహ్మేతి 'సంకల్పొ త్సుదృఢాదృధ్యతే మనః । 

సర్వం (బ హ్మాతి సంక ల్పా త్సుదృథాన్ముచ్యతే నమన 1 

తా॥ మనస్సు నేను  (బహ్మమునుగాను అను దృఢమగు సంకల్పమువలన 
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బంధము నొందుచున్నది. ఇక అంతయు |బహ్మమే అను దృుఢమగు 

సంకల్పమువలన ము క్రినొందుచున్నది, 

లో కృళోఒతి దుఃఫీబద్దోఒ=హం హస్త పాదాదిమానహం | 

ఇతిభావానురూపేణ వ్యవహా రెణ బధ్యతే il 

తా॥ కృశించినవాడను, మిగుల దుఃఖము నొందుచున్నవాడను, బంధము 

కలవాడను, కాలుసెతులు కలవాడను, అని యిట్లు భావిం చుచుండుటచే 

పురుషుడు బంధము నొందుచున్నాడు. 

శో నాహం దుఃఫీనమే దేహో బంధః కస్నా్వాత్యనః సిత 1 
రా ఢా 

ఇతి భావానురూపేణ వ్యవహారేణ ముచ్యతే Il 

తా॥ నేను దుఃఖవంతుడనుగాను, నాకు దేహములేదు. ఆత్మవస్తువునకు 

బంధమెటులనుండును ! అని యిట్లు భావించుటచే ముక్తి నొందుచున్నాడు. 

శో॥ నాహం మాంసం నవా౬నసీని దేహాదన్యః పరో౬స్మ్యహం 1 
య ఢా 

ఇతి నిశ్చయవానంత: డీణావిద్యో విముచ్యతే ॥ 

తా॥ మరియు నేను మాంసమునుగాని అన్జులుగాని కాను, నేను దేహము 

కంటె నితరుడగు పరమాత్మరూపుడను అని నిశ్న్చయముగలవాడు 

అవిద్యను నశింపజేసి ము క్తినిపొందును. 

శో కల్పిత్రైవ మవి'ద్యేయ మనాత్మ న్యాత్మభావనా । 

పురుషేణా (ప్రబుర్రైన న ప్రబుద్దేన రాఘవ ॥ 

తా॥ శ) రామచం|దా ! తానుకానీ దేహేం(దియాదుల యందు తాను అను 

_భావనారూపమగు అవిద్య (అజ్ఞానము) అజ్ఞానియగు పురుషునిచే 

 కల్పింపబడినదేకాని క్ఞానవంతునిచే కల్పింపబడినది గాదు, 
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శో॥ మనో యదనుసంధ త్తే తత్పర్వేందియ వృ త్రయః 
(గ్రా అవాలని అణాల 

క్షణాత్సంపాదయం త్యేతా రాజాజామివ మం(తిణఃః [| 
ద 

తా! రాజుయొక. యాజ్ఞను మం(తులు అనుసరించి చేయునట్లు మనస్సు 

సంకల్పించిన వస్తువును ఇంద్రియ వృత్తులు కణమా(తములో 

సంపాదించుచున్న వి. 

శో పరం పొరుష మా(శిత్య యత్నాతృరమయా ధియా । 

భోగా శాభావనాం చి త్తాత్సమూలా మేవ ముద్ద రత్ || 

తా॥ అధిక [పయత్నమువలన మనస్సునుండి భోగవాసనను సమూలముగా 

తొలగింపవలయును. 

ల్లో మమ పుత్రా మమ ధనమయం సోఒహమిదం మమ । 

ఇతీయ మిం(దజాలేన వాసనై వాధి వల్లితి [| 

తా॥ వీరు నాప్మతులు ఇది నా ధనము నేను యిట్టివాడను ఇది నా నస్తువు 

అనునట్టి వాసన ఇం|దజాలమా[కముగా (ప్రకాశించుచున్నది. 

శో మా భవా౬జ్ఞ భవజ్ఞ స్త్వం జహి సంసారవాసనాం | 

అనాత్మ న్యాత్మభా వేన కిమజ్జ ఇవ రోదిషి ॥ 
డా! 

తా॥ (శ్రీ రామచం[దా! ఆత్యవస్తువుగాని దేహేందియాదులయందు 

నెను అను భావముచే అజ్ఞాని వలె నెందుకు దుఃఖపడియెదపు, నివు 

అజ్ఞానివిగాక జ్ఞానివై. సంసారవాసనను విడువుము, 

శో క స్తవాయం జడోమూకో దేహోభవతి రాఘవ । 

యదర్గం సుఖదుఃభాభా్య మవశః పరిభూయనే ॥ 

తా॥ (శ్రీ రామచంద్రా ! అచేతనంబును, మూగదియునగు దేహమునకు 
సీకును ఏమి సంబంధముకలదు. అట్ట 'దేహసంబంధములగు సుఖ 

దుఃఖములకు నీవు లోబడుచున్నాడవేమి. 
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కో అహోనుచితం | యత్సత్యం([బహ్మతద్విస్మృతం నృణాం । 

యదసత్య మవిద్యాఖ్యం తత్పురః పరివర్తతే ॥ 

తా॥ ఓ రామచందదా ! సత్యమగు (బహ్మము మనుజులచే మరువబడినది, 

ఆసత్యమగు ఆవిద్య ఎదుట (ప్రకాశించుచున్నది. ఇది ఎంతచితమో 

చూడుము. 

ల్లో తిష్టత_స్తవ కార్యేషు మాస్తు రాగానురంజనా | 

సృృటిక న్యేవ చితాణే (పతివింబాని గృహ్హాతః J 

తా॥ (శ్రీ రామచందా ! సృటికమణి సమీసముననున్న రక్తపీతాది వస్తు 

వులు తన యందు (పతిఫలించినందున నా వస్తుసం బం ధములగు 

ఎరుపు పసుపు మొదలగు వన్నెలను తాను పొందునట్లు నీవు (పపంచ 

కృత్యములందు దిరుగునప్పుడు ఆకార్యసంబంధములగు రాగా దులచే 

ఆనుర క్రిని పొందకుము. 

వసిష్టభగవానులు యిట్టుపదేశించి-ఆహం కారము ఎట్టిది. అది శరీర 
సహితమైనను, శరీర రహితమైనను దానిని ఎట్లు విడువవలసినదియు, 
అట్లు విడచినందున కలుగు ఫలమున్ను యీ [కింది విధమున తెలుపు 

చున్నారు. ఈ ఆహంకారము జీవునియందు రెండువిధములనున్న దనియు, అవి 
ఏవన మొదటిది సదహంకారమనియు, రెండవది దురహంకారమనియు తెలు 

పుచు వాటి స్వరూసలక్షణములను యీ విధమున తెలుపుచున్నారు ఆందు 

మొదటిది “అహంసర్వమిదంవి శ్వం పరమాత్మాఒహమచ్యుతః” సమ _స్తమగు 

(ప్రపంచంబును నేను.పరమాత్మను నేనేయగుదునుగాని నాకం కె వేరెద్దియు లేదను 
కొమట (శేష్టమగు అహంకారమగును. ఇది యుండినందున బంధము కలిగిం 

పదు. ఇది జీవన్ముక్తునికి యుండును. రెండవది యేదన “*పాణిపాదాదిమా 
(తోయ మహమిక్యేషనిశ్చయః”_ఈ కనబడు పాణిపాదాదులుగలవాడను, 
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సరిచ్చిన్నుడను నేను అనుకొనుట (రెండవ యహంకారము.) ఇది (ప్రాపంచి 

కంబును తుచ్చంబునునగును. గాన నీ రెండవ యహంకారమును (పసయత్న 

ముచే మనుజుడు విడువవలయును. అట్లువిడిచిన:- 

కో॥ అనయా దురహంకృత్యాభావాత్సంత్య కయాచిరం । 
ae) అాంణానో 

శిష్టాహంకారవాన్ జంతుర్భవత్యాశు విము క్ర్తయే |] 

తా॥ మనుజుడు దుష్టమగు సీ యహంకారమును (క్రమముగా విడచిపెట్టగా 

మిగిలిన (శేష్టములగు నహాంకారములు గలవాడై శీ(ఘముగ 

విము_క్తిని పొందుచున్నాడు. ఇట్లు రెండవదియైన దురహంకారమును 

త్యజించగా: 

శో అహంకృతిదృశా వేతే పూర్యో క భావయన్యది ] 

తిష్టత్యభ్యతి సరమం తత్పదం పురుషోఒనఘ ॥ 

తా॥ పురుషుడు మొదటి యహంకారమును విడువక భావించుచుండెనేని పర 

తత్త్వమును పొందుచున్నాడు _ అని అహంకారమును గూర్చి తెలిసి 

యింకను (శ్రిరామచం(దమూ రర్తికి (బహ్మాస్వరూపమును యిటుల 

తెలుపుచున్నారు. 

థో, చె త్యానుపాతరహితం సామాన్యేన చ సర్వగం | 
౧౫ యి 

యచ్చి త్త త్వ మనా ఖ్యేయం సఆత్మా పరమేశ్వరః || 

తా॥ దృశ్యసంబంధము లేనట్లియు ఎచ్చుతగులు లేక సర్వమును వ్యాపించి 
ర ౧ 

యుండినట్లియు, యిట్లిదని చెప్పుటకు శక్యముకానట్టి యే చిత్సదార్హము 
ర 6 లు అ 

కలదో అదియే ఆత్మయు పరమేశ్వరుడు అగును. 

శో సర్వంచ ఖల్విదం (బహ్మ నిత్యం చిద్దనమవ్యయం | 

కల్పనా౬ఒన్యా మనోనామ్నీ విద్యతే నహి కాచన ॥ 
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తా॥ కనబడునట్టి యీ (పపంచంబంతయు ,త)కాలికాబాధ్యంబును చిదూ 

పంబును నగు [బహ్మముయొక్క వివర్తమే యగును. మనస్సుఅను 

కల్చ్పనయు ఆ బహ్మముకం బె వేరుగా నింకొకటిలేదు. - 

శో కేవలం కేవలాభాసం సర్వసామాన్యమక్ష యం | 

చై త్యానుపాతరహితం చిన్మాతమిహ విద్యతే 1| 

తా॥ రెండవవస్తువులెనట్టియు, స్వయం(ప్రకాశమానమైనట్టియు, అంతటను 

సమానముగా (ప్రకా శించుచుండునట్రియు, దృశ్యసంబంధము లె నట్టియు 

సత్తుమ్మాతమే రూపముగా గలిగిన (బహ్మమేకలదు. 

శో ఆ స్తేన స్తమితో భాస్వానజోచదేవోనిరామయః । 

సర్వదా సర్వకృత్సర్వః పరమాత్మామహేశ్వరః ॥ 

తా॥ ఆద్యంతరహితుండును, [పకాశరూపుండును, చిదూపుండును. శాశ్వ 

తుండును, సర్వక రృయు, సర్వవ్యాపకుండును, సర్వనియామకుండును 

మహేశ్వర శబ్దవాచ్యుండునునగు పరమాత్మకలడు. 

శో యతోవాచో నివర్తంతే యో ము_క్తెరవగమ్యకే | 

యస్యచాత్మాదికాస్పంజ్ఞాః కల్చితాన స్వభావజాః 1 

తా॥ వాక్కులు ఏపరమాత్మను నిరూపింపజాలక మరలుచున్నవో ఏపర 

మాత ముక్తినొందిన వారలచేత నెరుగబడుచున్నాడో, ఇక నేపర 

మాత్మకు ఆత్మ అను నీ మొదలగు పేరులు కల్పింపబడినవే కనుక 
స్వత స్సిద్దములుగా నేరవో, అట్టి పరమాత్మకలడు. 

శ్లో, యః పుమాన్ సాంఖ్యదృష్షినాం (బహ్మ వేదాంత వేదినాం 1 
౧ రు 

విజ్ణానమా।త్రం విజానవిదా మేకాంత నిర్మలమ్ i 
జః జః | 

తా మరియు నేపరమాత్మను సాంఖ్యశాస్త్రజ్ఞ్జులు పురుషుడనియు, వేదాంత 

విదులు (బహ్మామనియు, యోగమత స్టులు నిర్మలమగు విజ్ఞానమనియు 

చెప్పుదురో అట్టి పరమాత్మకలడు. 
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శో యచ్చూన్యవాదినాం శూన్యం ఛాసకోయో౬ర్క- తేజసాం | 
ఉం 

వ కామంతా బుతం భోక్సాదష్టా స్మర్తా సదైవ యః ॥ 

తా॥ ఏ పరమాత్మను శూన్యవాదులు శూన్యమని చెప్పుదురో, ఏ పర 

మాత్మ సూర్వునితేజముల (పకాశింపజేయునో, మరియును చెప్పు 

వాడును, మననము చేయువాడును, కర్మఫలము ననుభవించువాడును, 

చూచువాడును ఎప్పటికి నేపరమాత్మయయగునో, ' అట్టి పరమాత్మ 

కలడు. 

శో (పకృతి (పతతిర్వోకమ్ని జాతా ([బహ్మాండ సత్సలా । 

చి త్రమూలేంద్రియదళా యేన నృత్యతి వాయునా ॥ 

తా! (బహ్మాండము లను ఫలములు గలిగినట్టియు, మనస్సే మూలముగా 

గలిగి నట్టియు, ఇం[దియము లను ఆకులు గలిగినట్ట మాయయను 

తీగళుద్దచై తన్యమునందుబుట్టియే ఈ శ్వ రు డ ను వాయువుచే నటించు 

చున్నదో, ఆట్టిపరమాత్మ కలడు. 

శో శుద్దసంవిన్మయత్వాద్యః ఖం భ వేద్య్యోమ చింతయా । 

పదార్షచింత యా రత్వమివ గచ్చత్యధిషిత 8 1 
ఢి థ్ © 

తా॥ అవిద్యయు దానికార్యంబును లేకుండుటచేత నే పరమాత్మ ఆకాశ 

విషయమగు చింతచేత నాకాశరూపుడై పదార్గవిషయకమగు చింతచేత 
పదార్థరూపమును పొందుచున్నటులనుండునో, అట్టిపరమాత్మ కలడు. 

శో ఆవిర్భావ తిరోభావ మయా త్రిభువనోర్మయః | 

స్పురంత్యతిత తే యస్మిన్ మరావివ మరీచయః ॥ 

తౌ॥ అతివినారమగు నేచిదా“ంద సము[దముశందు ఉత్పత్తి వినాశములు 

గల ముల్లోకము లను తరంగములు, మరుభూమియందు నెండమావులు 

పోలె కలుగుచున్నవో, అట్టిపరమాత్మ కలడు. 
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థో కుర్వన్నపీహ జగతాం మహాతా మసంతం, 
ae) 

బృందం నకించన కరోతి కదాచనాపీ | 

స్వాత్మన్యన_న్తమయ సంవిది నిర్వికల్సే 

త్యకోదయ సితిమతిః సిత ఏకఏవ॥ 
an. థి థి 

తా ఆ పరమాత్మ అపరిమితములగు జగములను మాయచే చేయుచున్న 

వాడే కాని వా స్తవముచేత చేయుటలేదు. నాశరహితమగు శుద్ద చెత 

న్యమునందు ఉత్పత్యాదులులేక ఒక్క డేయున్నవాడు. 

శో భిద్య తే హృదయ(గంథి శ్చిద్యంతే సర్యనసం శయా ః | 

తీయం తే చాస్య కర్మాణి తస్మిన్ దృషే పరావరే ॥ 

తా॥ ఉత్రృష్ణరూపుండును, అపకృష్ణరూపుండునునగు నాపరమాత్యను చూచిన 
యెడల అహంకార మడగును. సర్వసందేహములు తెగిపోవును. 

ఇట్లు సరమాత్య్మస్వరూవమును దెలిపి అట్టి పరమాత్మానుభవమును 
పొందిన వారికి సర్వసం శయములు నివర్హించునని తెలిపి ఆసర 

మాత్మను పూజించు విధానము నీ (కింది విధమున తెలుపుచున్నారు. 

దీనినే దేవపూజా విధానమని గూడ చెప్పుచున్నారు. 

శృణు (బహ్మవిదాం(శేష్ట దేవార్చనమను త్తమం | 

నదేవః పుండరీకాకో న చదేవన్రిలోచన 8 ॥ 

నదివో దేహరూపోవా నదేవశ్చి త్తరూపకః । 

అకృ్మతిమ మనాద్యంతం 'దేవనం దేవ ఉచ్యతే ॥ 

ఆకారాది పరిచ్చిన్నేమితే వస్తుని తతు_తః | 

అకృ(తిమ మనాద్యంతం 'దేవనం చిచ్చివం విదుః 11 

"దేవః క ఃస్యాదితి త్వేత్మత్చథమం తావదుచ్యతే | 

తదేవ దేవశబ్దేన కథ్యతే తత్పపూజయేక్ ॥ 
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తా॥ (బవ్మావిదులలోన (శేష్టుండనగు నోమునీం[దా ! 'దేవార్చన విధిని 

చెప్పుచున్నాడ విను ము, 'దేవుండనగా కమలప(త్రాఖీండుగాని, 

(తిన్నేత్రుండుగాని, చేహరూపుండుగాని, చి త్తరూపుండుగాని కానెరడు. 

ఇకనేమన నుపాధిరహితంబును, ఆదిమధ్యాంత వర్జితంబునునగు 

దేవనము( జ్ఞానము) దేవుడనిచెప్పబడును. ఆకొరాదులచే పరిచ్చిన్నం బై 

పరిమితంబగు వస్తువునందు దేవత్వమెటుల నుండును. కావుననే నిరు 

పాధికంబును, ఆద్యంత వర్జితంబునగు జ్ఞానమే శివుడని వచింతురు. 

దేవుడననెవ్వండను (పశ్నంబునకు మొదలు నిరూపణంబు చెప్పంబడీ 

యెను, అట్టి జ్ఞానరూపుండగు 'దేవునే పూజింపవలయును, 

శో అజాత శివత త్వానా నూకారాద్యర్చనంకృతం | 
౧ జై అలి 

యోజనాధ్వన్య శ ్ క్తస్య (క్రోశాధ్వా పరికథ్యతే ॥ 

తా॥ యోజనము దూరమనిన భయపడువానికి [కోశము దూరమని చెప్ప 

బడునటుల నిట్టి నిరాకారంబగు శివతత్వము నెరుంగని వారలకు 

సాకారమునందర్చనము విధింసబడియెను. 

ఖ్లో॥ _ చిద్వ్యోమైవ కిలాఒ_స్తీహ పారావార వివర్ణితం | 
సర్వత్రా సంభవవ్ర్రైత్యం కల్పాంతేమచ శిష్య తే [| 

తౌ॥ ఆద్యంత వర్షితంబును, దృ శ్యసంస్సర్శ రహితంబును, కల్పాంత ముల 

యందు శేషించునదియునగు చిదాకాశంబే కలదు. 

శో బోధస్వామ్యం శమ శ్చేతి పుష్పాణ్యగ్యాణీి తస్యతై 8 | 

శివం చిన్మాతమమలం పూజ్యం పూజావిదో విదుః ॥ 

తా॥ తత్వజ్ఞానము, సమభావము, నిర్వికారచి త్తత, అనునివి చిిదూపుండగు 

నా శివునకు పూజార్హ్మములగు పుష్పములగుచున్నవి. వీనిచే చిన్మాతుం 

డగు నచేవుని పూజింప దగినవానినిగా వచింతురు, 
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శో॥ శమ బోధాదిభిః పుష్పెరేవ ఆత్మా యదర్చ్యతే । 
ధా యాట 

" త త్తుదేవార్చనం విద్ది నాకారారృనమర్చనమ్ ॥ 

తా॥ నిర్వికార చి త్రత, త_త్హ్వజ్ఞానము మొదలగు పుష్పములచేత నాత్మ 

రూపుండగు దేవుని నర్చించుటయే దేవార్చ్పనమగు గాని ఆకారార్చనము 

అర్చనముకానేరదు, 

లో అకృ(తిమమనాద్యంత మద్వితీయ మఖండితం । 

అబహిస్సాధనై సాధ్యం సుఖం తస్మాదవాప్య కే [| 

తా॥ నిరుపాధికంబును, ఆద్యంతరహితంబును, బాహ్యసాధనముల కసా 

ధ్యంబునునగు క్రై వల్యసుఖ మా దేవకార్చనమువల్ల నే లభించుచున్నది. 

శ్రీ) రామచం(దమూ ర్తికి పయి విధంబున దేవపూజా విధానంబును 

(ఆత్మపూజనమును) యుపదేశించి యీ[కింది విధమున నిరంతరాను 

సంధానమును తెలుపుచున్నారు. 

శో సర్వ(శతేకణ శ క్యాథ్యం సర్వతో ఘాణ శక్స్కం । 

సర్వతః స్పర్శనమయం సర్వతో రసనాన్వితమ్ ॥ 

శ్లో సర్వత్ర (శవణాకీర్ణం సర్వత్ర మననాన్వితం । 
సర్వతో మననాతీతం సర్వత పరమంశివమ్ ॥ 

ఇతిసంచింత్య దేవేశ మర్చయే ద్విధి వత్తతః ! 

తా॥ అంతటను న్నేతశ క్రితో గూడిన వాడును, ఆంతటను (ఘాణేం[దియ 

శక్తితో గూడిన వాడును, ఆంతటను త్వగిం(ద్రియ శక్తితో గూడిన 
వాడును, అంతటను జిహ్వేందియ శక్తితో గూడినవాడును, అంత 

టను మనశ్ళ_క్తికి నతీతమైన వాడును, అంతటను నుత్కృష్షుడెన 
వాడును, నని శివుని భావించి విధ్యుక్త క్రమమున నర్దేవుని భావింప 
వలయును. 
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శో స్వసంనిదాత్మా 'దేవోఒయం నోపహారేణ పూజ్యతే, 

నిత్యమక్ష శల భ్యేన శీతలేనాఒవినాశినా, 

ఏకేనై వా మృతేనైష టోధేన స్వేన పూజ్యతే 11 

తా॥ స్వాత్మరూపుడగు ని దేవుండు బాహ్మోసహారముచే పూజింపబడడు. మరి 
యనాయాసలభ్యంబును, శీతలంబును, అనళ్వరంబును, _నేకంబును 

నగు జ్ఞానామృతంబుచేతన పూజింపబడుచున్నాడు. 

శో ఏత దెవ పరంధ్యానం పూజై _షెవ పరాస్మృకా ! 

యదనారత మంతఃస్ల వద చిన్మాత్ర వేదనమ్ ॥ 
(౧) ~ 

తా॥ ఎప్పుడును లోపలనున్న శుద్దంబగు చిన్మాతమును గాంచుచుండుట 

యేదికలదో అఆదియే యుత్క్మృష్ష్టమగు ధ్యానంబును, అదియే 

యుత్యష్ట మగు పూజయు నగుచున్నది. 

శో॥ పశ్యన్ శృణ్వన్ స్పృశన్ జి ఘన్న శ్ననచ్భన్న ఇపన్ శ్వసన్ 

(పలపన్ విసృజన్ గృహ్హాన్ శుద్దసంవిన్మయో భవేత్ || 

తా॥ ఓరామచం(దా ! చూచుచున్సు వినుచును, స్పృకశించుచును, ఆ(ఘా 

ణించుచును, భుజించుచును, నడుచుచును, నిద్రించుచును, నిట్టూర్చు 

విడుచుచును, మాటలాడుచును, విడుచుచును, (గ్రహించుచును ఎపుడును 
సర్వమునకు సాక్షియగు విశుద్ధ జ్ఞానరూపుండ నని భావించుచుండ 

వలయును. 

థో ధ్యానోపహార ఎవాత్మా ధ్యానమస్య మహార్చనం | 
౧ ba) (a) 

వినాతేనెత రణాఒయమాత్మా లభ్యత ఏవనో ॥ 

తా॥ ఆత్మధ్యానము చేతనే, పూజనీయుడు. ఈ యాత్మకు ధ్యానమే పూజ 

యగును, ఇట్ట ధ్యానము లేక ఈ యాత్మ లభింపనేరడు. 

ఇంకను యిట్లు చెస్పుచున్నారు, 
ag) 
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శో, న వాంఛళతా నత్యజతాజేన (పొపాః స్వభావతః | 
౧ శ దో — 

సరితస్సాగరేణెవ భో క్రవ్యా భో గభూతయః ॥ 

తా॥ జ్ఞాని యగువాడు (పా ప్తించని యర్ధంబుల గోరకయు, (పా_ప్తించిన 

యర్హంబుల విడువకయు స్వభావంబున [బా ప్తములగు భోగ శ్వర్యం 

బులను సముదుండు (పా_ప్ప్తములగు నదుల ననుభవించుచుండు 

నటుల భోగించుచుండవలయును, 

గురుయావశ్యకతను గూర్చి యిట్లు చెప్పుచున్నారు. 

శో అవిద్యాం (శేషయా (శేషః కాళయన్నేవతిషతి | గా 6 థి 9 
మలం మలేనాపహర న్యు క్తిజ్లో రజకో యథా ॥ 

తా॥ ఉపాయజ్ఞాడగు రజకుడు వస్రగతమగు మలమును చౌడు మొదలగు 

మలముచేతనే పోనణచునటుల (శెష్టుండు శుద్దస సత్వజన్యంబుగాన 

నుత్కష్టంబును, విమలవాసనారూపంబునగు నవిద్యచే మలవాసనా 

రూపంబగు నవిద్యను కెళనము చేయుచునే యున్నాడు. 

లో అహేతవో=ప్యవిద్యాంశాః (శేష్టాః కారణతాంగతాః | 

[కమాదురూపదేశాద్యా ఆత్మజ్ఞానస్యసిదయే ॥ 
గ కః ధి 

తా॥ నిజముచేత కారణంబులు గాకున్నను గురూప దేశ౦ బు మొదలగు 
_ష్టంబులై. న యవిద్యాం శములు (క్రమముగా ఆత్మజ్ఞాన సంసిద్ధికి 

కారణములగుచున్న వి. 

శ్లో॥ క్రమేగురూపగేశానాం (ప్రవృ శే శిష్యబోధనే | 

అని నేశ్యోఒప్యదృళ్ళ్యోఒపి స్వయమాత్మా (పసీదతి 1 

తా॥ గురూపదేశముల యొక్క కమమున శిష్యులకు దోధ (పవరర్తి రించు 

చుండగా గురువాక్యములచే (పతిపాదింప నశక్యుండై నను, చి త్త 

వృత్తి తికి గోచరింపని వాడై నను ఆత్మ తానంతట పకాశించుచున్నాడు. 
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శ్లో శాస్తార ర్థెర్చుధ్యలే నాత్మా గురోర్వచనతో నచ। 

బుధ్యతే స్వయమే వె ష స్వబోధ వశతః స్వయమ్ || 

తా॥ ఆత్మ శాస్ర్రార్థములచే గాని, గురువచనములచే గాని కెలియబడడు. 

మరి స్వరూపానుసంధానము వలన తనంతట తెలిసికొనబడుచున్నాడు. 

శ్లో గురూపదేశ శా స్రార్థైర్వినా చాత్మా న బుధ్యతే। 

ఏతత తృంయోగ స స్టత్తివ న్వాత్యజ్ఞాన (పకాళిన్ 11 

తా; గురూపదేశము, శాస్తార్హములు వీనితో వినాగాను ఆత్మ తెలియబడడు. 
మరి వీటి యన్నిటియుక్క్ చేరికయే యాత్యజ్ఞా నమును (పకాశింప 

జేయుచున్నది. 

శో గురుళాస్త్రార శిష్యాణాం చిరసంయోగస త్తయా | 

అహానీవ జనాచార ఆత్మజ్ఞానం (సవర్తతే || 

తా; గురువు, శాస్త్రార్థము, శిష్యులు వరియొక్క చిరకాల సంయోగముచే 

పగలునందు జనసంచారము (పవ ర్హించునటుల నాత్యజ్ఞానము (పవ 

_ర్తించుచున్నది. 

శే ఏవం దేవార్చనం నిత్యం జః కుర్వ న్మునినాయక | 

య(తాస్మదాదయో భృత్యా స్తతయాతి పరం పదమ్ ।|। 

తాః ఇట్లు జ్ఞాని దెవార్చనమును నిత్యమును జేయుచున్న వాడగునేని 
ఏబ్రహ్మపదమునందు మాబోంట్లు భృత్యులమై యుందుమో అట్టి 

(బహ్మపదమును ఏ పొందుచున్నాడు. 

ఇటు తెలీపి యింకను యిట్లు, చెప్పుచున్నారు. 
య ag) 

శో అనేనాఒర్బా విధానేన మయేమా రామ వాసనాః | 

అఖిన్ననెవ వాహ్యుంతే వ్యవహారపరా అపి।। 
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శౌ॥! (శ్రీరామచం,దా ! నెనునూ యీ పూజా ఏధిచేతనే సంసార వాసనలను 

విడిచి దుఃఖరహాతుండనై వెళ్ళించుచున్నాడను, అని వసిష్టమహా 

ముని చెప్పుచున్నారు. 

థో, యథా య[త్రయదాకారం తథా త(త్రత దేవహి | 
C౫ 

(బహ్మ సర్యాత్మకం సర్వం సుషు_్తస్థ మివస్టితమ్ || 

తాః! సర్యాత్మకంబగు (బ్రహ్మము ఎచ్చట నె రూపంబున (బవ ర్తించు 

చుండునో అచట నారూపంబే గన్ఫట్లు చుండును. అట్లు గావున సర్వం 
అట్టి ద అదం అన అస బె 

బును (బహ్మమె సుషువ్తావస్ట నొంది నదివలె నిర్వికారం౦ బై 

యున్నది, 

అని చెప్పి, యోగవాసిష్టంబున అర్జునోసాభ్యానమునందు భగ 

వంతుడె న (శ్రీ కృష్ణమూ రి అర్జునునితో తన భగవత్స పరూసమును 
ము చు ఎ జ 

యీ విధమున తెలిపెనని చెప్పుచున్నారు. 

శో సర్యసంకల్స సంశౌంతౌ (పశాంతఘన వాసనం ! 
au) 

నకించి ద్భావనాకారం త్మదృహ్మ పరమం విదుః॥॥ 

తాః! సమ_స్తమగు సంకల్పములును శాంతింపగా ఆణగిహోయిన వాసనలు 

గలదియు నేవిధమగు భావనలు లేనిదియునగు నార్జూపమును పర 

(బహ్మమునుగా నెరుంగుదురు. అటి (బహ్మము నెరుంగుటయే జ్లాన 
లు ద! 

మనియ, యోగమనియు నెరుంగవలెను. 

శ మన్మనా భవ మద్భకో మద్యాజీ మాం నమస్కూూరు । 

మామేవై ష్యసి యు _కషవ మాత్య్మానం మత్సరాయణ౭ః।। 

తౌ! ఓ అద్టనా ! నాయంచుంచిన చిత్తము. కలవాడవను, నాయందు భక్తి 

గల వాడప్పను, నన్ను బూజించు వాడవును, నన్ను నమస్కరించు 
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చున్న వాడవును నగుము, ఇట్లు చిత్తమును నాయందు నిలిపి నన్ను 

భావించు వాడవై నన్నే పొందగలవు. 

క్లో! సామాన్యం పరమం చేతి ద్వేరూపే విద్ది మేఒనమఘ । 
పాక్యాదియు క్షం సామాన్యం శంఖచ(కగదా ధరమ్ || 

న్న పరంఠతాసమనాద్యంతం యస్య మెక మనామయం । 

(బ్రహ్మాత్మ పరమాకత్మాది శబ్రే నై తదుదీర్యతే ॥ 

ఓవార్థా ' నాకు నామాన్యమనియు, పరమ మనియు రెండు రూప 

ములు గలవు. అందు కరచరణాది యు క్తం బై శంఖచ్మకగదాదుల 

ధరించినరూపము సామాన్యంబును, నాద్యంతరహితం బై. యఖండం 

బగురూపంబు పరమంబు నగుచున్నది. ఆ పరమరూపమే (బహ్మము, 

ఆత్మ, పరమాత్మ మొదలగు శబ్రములచె చెప్పబడుచున్నది. 

శో యావద(పతిబుద సగరమనాత్మజతయా సిత; 
గా థి జా లో 

తావచ్చతుర్చుజాకార 'దేవపూజాపరో భవ ॥ 

శో తత్క- మా త్సం్యప్రబుద్ద స్త్వం తతో జ్ఞాస్యసి తత్సరం । 

మమ రూపమనాద్యంతం యేనభూయో న జాయనే ॥ 

తా నీ వెంతవరకు న్యప్రబుద్దుండవై యాత్మస్వరూపము నెరుంగకుందువో 

అంతవరకు నాలుగుచేతులుగల దేవతాస్వరూపమునుపూజించుచుండుము. 

ఆ పూజ |క్రమంబున (వపబోధమునొంది యాద్యంతరహితమగు నాదు 

పరమరూపమును నెరుంగగలవు. అందుచే మరల జనన మొందవు. 

వెళ్ళీ 

నిర్మానమోహా జితసంగదోషా | 
అధ్యాత్మనిత్యా వినివృ “త్తకౌమా।ః I 

లో | అర జవ జై 

ద్వందై కర్విము కాస్సుఖదుఃఖసం జ్ఞ 

గ్షచ్చంత్య మూఢా: సదమవ్యయంతత్ 11. 
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తా॥ ఆహంకారము, తన్మూలమగు నజ్తానంబును లేనివారలును, సంగదోష 

మును జయించినవారలును, ఆత్మానుసంధానము నం దాస క్తి గలవార 

లును, కామనారహితులును, సుఖదుఃభఖాది వ్వంద్వదోష నిము క్తులునగు 

విద్వాంసులు శాశ్వతంబగు నా బహ్మపదమును పొందుచున్నారు. 

శ్రీవసిష్టమహాముని యింతబోధించియును తృప్తిజెందక పర్యవ 

సానముగ వారి తత్వొపదేశసారమును ,శ్రీరామచం(ద్రమూ ర్తికి యిట్లు తెలుపు 

చున్నారు. సంసారవి(భమము ఉత్స త్తి వినాశంబులచే భంగయు క్తం బై నను, 

వ్చితం బై నను, గొసప్పదియైననూ , చానులు (తత్వజ్ఞాలు) వీనివలన ఆనం 
హో దా | 

దముగాని, దుఃఖముగాని నొందరు. 

కో బుద్ద్యాలోక ననా 'ధ్యేఒ స్రిన్వస్తున స్త సమితావది । 

ప్రవర్త రతేనయో మోహో త్తం ధిగస్తు నరాధమమ్ ॥ 

తౌ! తనబుద్ధిచే విచారించినమాతమున నాధ్యంబును, న_స్తమించిన సకలా 

పతులు గలదియు నగు సీ 'మోక్షవస్తువునం దెవ్వడు మోహవనశం 

బున (దైవ రింసడో ఆ నరాధముడు నిండా రు డగును. 
రం? 

న పిశాంతిమాపు ముచితాం చిరసంగదుఃఖ 
ne) శాన 

రత్నాకరం జనననాగరము తితీరోః, 
అవి రచ 

కోజఒహం కథం జగదిదం చ పరి శ్చక న్యా 

త్కింభోగ క రితి మతిః పరమోజఒభుంపాయః ॥ 
రా (జీ 

తాగ ఉదితమగు త _క్ల్వనిష్టనొందుటకు చిరంతనమగు సంస క్తిచే గలుగు 

చున్న దుఃఖములను రత్నములకా బపట్టగు సంనా రసము [దమును దాట 

దలంచిన పురుషునకు నె నెవడను? ఈ జగమెట్లు కలిగినది? పరమాత్మ 

యెవరు? భోగముల తోనేమిలాభ మను నిట్రివిచారము మోకోపాయ 

మగుచున్నది, | 



హితోపదేశము ‘581 

శో యదిదం దృశ్యతే కించి తన్నా స్తీ నృప కించన, 

యథాగంధర్వన గరం యథావారి మరుస్టలే, 

శో మనః షష్టేంద్రియాతీతం యత్తునోదృళ్యతే క్వచిత్, 

అవినాశం త ద స్తీహ తత్సదాత్మేతి కథ్యతే. 

తా॥ ఓ రామచంద్రా! ఎయ్యది గంధర్యనగరమువలెను, మరుస్థ్టలమునందు 

జలమువలెను గనబడుచున్నదో అట్టిజగము కొంచ మైనను లేదు. మి 

మెయ్యది మనస్సుతో నాజగు నింద్రియముల కతీతమైనదో, ఎయ్యది 

యెచటను గనపడదో, ఎయ్యది వినాశరహితమైనదో, ఎయ్యది సత్తు, 

ఆత్మ అను నామములచె చప్పబడుచున్నదో అదియే కలదు. 

శ్లో॥ ఇయంతు సర్వదృశా్యద్యా రాజన్ సర్గపరంపరా, 

తస్మిన్నేవ మహాఢర్మే ప్రతిబింబ మువాగలతా, 

తా॥ సర్వదృశ్యంబులకును నాద్యంబగు నీ సృష్టి యదృశ్యంబగు నా గొప్ప 

యద్ధమునందు (దర్చణము) (పతిబింబించుచున్నది. 

శో భౌ 8 స్వభావసముత్పన్నా (బాహ్మ్యః స్ఫురణశ _క్షయః, 

కాళశ్చిద్భహ్మాండతాం యాంతి కాళ్చిదచ్భంతి భూతతామ్. 

తా॥ తేజస్ప్వభావంబున గలిగిన [బహ్మసంబం ధములగు కొన్ని శ కులు 

(దహ్మాండరూపమును, మరికొన్నిశ కులు (పాణిరూపమును పొందు 

చున్నవి. 

థో, నబంధోఒ సినమోకోఒ సి (బ హ్మైవాఒ సి నిరామయం, 
aa) 2 ఇనా వారల అణాల 

నై క్యమప్తై న చద్విత్వం సంవిత్సారం విజ్బుంభతే. 

శా; బంధముగాని, మోకముగాని, భెదముగాని, య వేదముగాని, యెద్దియు 

చేదు. కాననారంబగు (బహ్మంబేకేలదు, 
వ్ 
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కో॥ ఏకం యథా స్ఫురతి వారితరంగభం గె 

రెవం పరిస్ఫురతి చిన్న చ కించిడీతత్ | 
త్వం బంధమోక్షకలగె (పవిముచ్యదూరె 

స్వస్టో భవాఒభవభయో౬భయసారఏవ ॥ 

తా; జలమొక్కటియే యనేకములగు తరంగముల రూపముతో (ప్రకా 
శించుసట్లు చితొక్కటియే నానారూపంబుల [బకాశించుచున్నది. ఇంతియే 

కాని దృశ్యము కొంచమైననులెదు. గావున నీవు బంధమోక కల్ప 

నలను దూరముగవిడిచి సంసారభయరహితుండవును, (బ్రహ్మమే 
సారాంశముగా గలవాడవునై స్వన్థుండవగుము. 

న్. సంక ల్పోన్ముఖతాం యాతాస్పత్యశ్చన్మాత సంవిదః, 

ఆప _స్తరంగత్వమితి యాంతి భూమిస జీవేతామ్!। 

తా।। ఓ రామచం[దా! ఆచిత్తుయొక్క. చిన్మాతరూపంబులగు సంవిత్తులు 

సంకల్పమున కభిముఖంబులై జలము తరంగత్వము నొందునట్లు జీవ 

త్వము నొందుచున్నవి. 

INE త్తే జివాస్సంసరంతిహా సంనా౭ పూర్వముత్చి ల, 

సుఖదుఃఖదశా మోహో మన న్యేవా౬ స్తినాత్మని. 

తా!! ఆ జీవులు మున్నుబుట్టిన సంసారమునందు తిరుగుచున్నారు. సుఖదుఃఖ 

' దశలకు మూలంబగు మోహంబును మనస్సునందే కలదుగాని 

యాత్మయందు లేదు. 

శో ఆఅదృశ్యో దృశ్యతే రాహుళ్షృహీ తేన యథేందునా, 

తథా౬నుభవమా(తౌత్మా దృశ్యేనాత్మాఒ వలోక్యతే. 

తాః; చూడనశక్యమెనవాడగు రాహువు తాన్నుగహించిన చంద్రునితో 
గహాడీ యెట్లు కనబడుచున్నాడో, ఆటుల' ననుభవమా[తరూపుండగు 

నాత్మయు దేహాద్యుపాధితోగూడి కనబడుచున్నాడు. . 
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శో న శాసేణాపి గురుణా దృశ్యతే పరమేశ్వరః, 
గొ ఎది 

దృశ్యతే స్వాత్యనై వాత్మా స్వయా స్ప_త్త్వస్థయా ధియా. 

తా।।; ఆత్మ శాస్త్రముచేతగాని, గురువుచేతగాని చూడశక్యము గానేరడు. మరి 

తస (ప్రయత్నముచే స త్వగుణనిషమగు బుదిచేతశే చూడబడు 
ఆంకా © (టు 

చున్నాడు. 

శ్లో; _పథధికాఃపథిదృశ్యంతే రాగద్వేషవిము క్రయా, 

యథాధియా తధై వై లె ద్రష్టవ్యా శ్చేంద్రీయాదయః. 

తా।। మార్షముసందు బాటసారులు రాగద్వేషరహితంబగు చిత్తవృ త్తితో 

నెట్లు సంచరించుచున్నారో అట్టు దేహేంటద్రియాదులను రాగద్వేషరహి 

తంబగు చిత్తవృ త్తితో జూచుచుండవలయును, 

శో ఏతేషము నాదరః కార్యస్సతా నై వాఒవధిరణం, 

పదారమాత్రతా విషా సిషం క్వేతే యథాసితమ్. 
థి రు —o య 

తా।!| పండితుడగువాడీ దేహేం[దియాదుల యందాదరబుద్దినిగాని, యవజ్ఞా 

బుద్దినిగాని చేయదగదు, ఈ చేహాదిపదార్హము లితరవదార్గములనలె 

యథాస్టితిగా నుండుగాక , 

శో దేహో౬హామితి యా బుద్ధి సా సంసారనిబంధిసీ, 

న కదాచిదియం బుద్దిరా దేయా హి ముముకుభిః. 

తా।! దేహము సేనను బుద్దియే సంసారమును కలిగించుచున్నది. కావున 

మోక్షము గోరువారీభావము నొందదగదు. 

శ్లో! నకించిన్మాత చిన్మాత రూపోఒస్మి గగనాదణుః, 
గ 

ఇతి యా శాశ్వతీబుద్ది స్పొన సంసాఠరబంధినీ. 
యా 
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తా॥ నేను విశ్వావిలక్షణంబగు చిన్మాత మే రూపముగా గలవాడను. ఆకా 

శముకం అ నణుమాత రూపుడను. అను నీ స్టిరమగుబుద్ది సంసార 

మున బంధింపగెరదు. 

శో యథా విమలతోయానాం బహి రంతశ్చ భానవం, 
తేజ స్పిష్టతి సర్వ(త తథాత్యా సర్వవస్తుమ., 

తా సూర్వుని తేజస్సు స్వచ్చంబులగు జలంబులకు వెలుపలను లోసలను 

నెటులనుండుచున్న దో, అటుల నాత్మ సర్వవస్తువులయందును వసించు 

చున్నది. 

శో సన్ని వేశాంశ వె చిత్రం యథా హెమ్నోఒంగదాదినా, 
౧౫ | ర్లు 

ఆత్మన స్తదతదూపా తథైన జగదాదినా. 

తా।। సువర్హముయొక్క నానారూపత్వమే యంగదాది భూషణభానము 

" నొందునటుల నాత్మయొక్క నానారూపత్య మే జగదాదిరూపముతో 

(ప్రకాశించుచున్నది. - 

శో వినాశబాడబా[కాంతకల్పకాల మహాేర్ణ వం, 

జగజ్జాల తరంగిణో్యోయాంతి భూతతరంగికాః. 

తౌ॥। (పాణు లను తరంగములుగల జగజ్జాలంబు లను నదులు వినాశంబను 

బడబాగ్ని తోగూడిన కల్పకాలం బను మహానముదమును పొందు 

చున్నవి. 

శ్లోః! _తస్యాష్యద్యాప్య పూర్హస్య యః పాఠా కాలవారిధేః, 
తమాత్మానం మహాగ_స్త్యం రాజన్ భావయ సర్వదా. 

తా[1 ఓ రామచం(దా! స్వు యిప్పటికిని, నహపూర్థంబగు ' నా కల్పకాల 

మహాసముద్రమును పానముచెయునట్టి యాత్మయను నగస్త్యుని యెపు 
డును ఛానింపుము. 
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శో అనాత్మన్యాత్మతా మస్మి నహాదౌ దృశ్యజాలకే, 

త్య కాసత్వ్యముపారూఢో గూఢ స్పిష్ట యథాసుఖమ్. 

"తా॥ అనాత్మయగు నీ దేహాది దృుశ్యపదార్థంబులయం దాత్మభావము విడిచి 

స_త్తగుణము సవలంబించిసవాగమై. యెకాంతముగ సుఖంబుగ 

నుండుము. 

శే కుచకోటరసంసు ప్పం విస్మృత జనసీసుతం, 

యథారోదితి ప్వ్నుతారం కథాత్మార మయంజనః, 
థి థి 

ల్రికుచా మలయ దు నిడ్రంచియున్న పుత్రుని మరచి యా 

మా 

చున్నారు. 

గో అజరామర మాత్మాన మణుద్యా వరిరోదితి, 
౧౧ ధి 

హాహతోఒహమనాథోఒహం నహ్టోఒస్మీతి వపుర్య్వయే. 

తా॥ జనుడు జరామరణవర్తితుడగు నాత్మను దెలిసికొ సజాలక శరీరనాశమున 

నేను సశించితిని. దిక్కులేని వాడనయితినని రోదనము- జేయు 

చున్నాడు, 

7 a) 

నొ} యథావారిపరిస్సందాన్నానా నాకౌరం విలోక్యతే, ల!!! 

తథా సంకల్చ్పవశతశ్చి. దృహ్మ సరీబ్బృంహిత మ్. 

తా।! బలము చలనమువలన నానారూపంబుగ గనబడునట్లు చిన్మాతంబగు 

_(బహ్మ్మాంబును సంకల్సవశంబున నాకాళాది నానారూసంబుగ గన 

బడుచున్నది. 

శో సంస్థాప స్య సంకల్పకలంకము క్తం 

చి త్తంత్వమాత్మన్యుపళా ౦త ళంకః, 



536 (టదహ్మ విద్యానుసన్లాన దర్పణం 

స్పం చెఒప్యవిస్పంద "ఇవే శ్వరాత్మా 

స్వస్టస్సు ఖీ రాజ్యమిదం (ప్రశాధి. 

తా నీవు సంకల్పరహితమగు చిత్తము నాత్మయందు నిలిపి సంశయరహి 

తుండవై వికేపమున్నను విక్షేపరహితునివలెనున్న వాడవును, ఆత్మ 

నిష్టుడవును, నీ శ్వరస్వరూపుండవు నగుము. 

ఇట్లు సర్వముముక్ష ఉద్దరణమున కై కారుణ్యముతో హితోపదేశం 
జి అల అడ అద కి తి బను బరున ఈ (బహ్మవిద్యాసారంబును ఆధికారికపురుషులై న (శ్రువసిష్ట 

భగవానులు గురురూపమున, అవతారపురుముడెన శ్రీరామచం(దమూ ర్రిని 

జిజ్రాసువుగ (గహించి చేసిన త తబోధామృకము ఈ త్రానామృతమును వసిష 
a 000 డ్డ © 

ముసనీం(ద్రులు వారి విద్యాసాం[పదాయ కొళలంబున పసిపాపలకు తల్లులా హార 

మును హితవు ఉయునట్లు బహుతెరంగుల సుసాధ్యంబుగ జేసి టోదించు. 

చున్నారు. ఇది సామాన్యుల కలభ్యము, కావున దీనిని జిజ్ఞాసువులు తమకు 

గురుబోధయని తలచి సావధానచిత్తుల్లై. (శ్రద్బోత్సాహములతో పునఃపునః 

పఠించి నిత్యనిరతిశయ సుఖస్వరూపం బె న ఆత్మజ్ఞానంబును (గ్రహించి 

స్వానుభవంబుల నొందుదురుగాక. 

శ కి సిదులు, జానవిరోధులు 
వస కన వ 

(బహ్మజ్ఞానాభ్యాసకుడు యెన్నడునూ తాను సిద్దులను అనగా అద్భుత 

శకులను సరపాదించుట యందుగాని, అద్భుతకార్యములు చేయుటయందు 

గాని యిచ్చను పొందకూడదు _ ఇట్టవి యన్నియూ ముముతువునకు తన 

సరమ [(పొప్పి సాధనముకు ఆటంకము కలిగించు అల్ప ప్రజ్ఞలు వ 

లోకమునందు గూడ యిట్టి సిద్ది, శ కులున్న వాడు గొప్ప జ్ఞానియనియూ, 

లేనిచో వాడు జ్ఞాని కాడనియూ గూడ సామాన్యా భిపాయమొకటి యున్నది. 

సిద్దులు, మహిమలు యున్నవారు అపార శిష్యబృం దము కలిగి, లోకము 

నాకర్షించుచుందురు. ఇదియే వీరికి కలుగు లాభము కాని; పరమాత్మ జ్ఞానము 
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లాభము కాజాలదు. సామాన్య జనులు యీ సిద్ది సామర్ధ్యములను ఆల్స 

మైనవని |గహించజాలక కేవల కుతూహల మా(తముతో వీనిని కోరుచుందురు. 
ఏలనన యీ సిద్ది శ కృలన్నియునూ మానవునికన్న అల్బ్చోపాధులయం దు 

ఒకొ్క-క్క దానికి యొకొక్క శక్తి సహజముగనే కనబడుచున్నవి గదా- 

అవి యేవియనిన ఆకాశ గమనశ క్తి భచరములకున్నూ, జలమందు సహన, 

చలనశ కులు, జలచరములయందున్నూ, ఆకర్షణ శక్తి అయస్కాంత శిలల 

యందున్నూ, భూమిలోపల వల్మీకములందు నివసించు శక్తి సర్పముల 

యందున యున్నూ, అగ్నిని తినుళ క్తి నిప్తుకోడులను పక్షులయందునూ, 

(ప్రకాశశక్రి కొన్ని మణులయందునయున్నూ, మిణుగురు పురుగుల యందు 

గూడ సహజముగ నున్నట్లు అందరకునూ తెలిసిన విషయమే. ఇంకనూ 

చాలా దూరము చూడగల శక్రియునూ, చాలా కాలము జీవించు శ క్తి 

యునూ గూడ కాకులకున్నూ సహజముగ యున్నట్లు తెలియుచున్నది. ఇవి 
యన్నియూ మానవ, యుపాధికన్న' తక్కువ జీవోపాధులేకాని యెక్కువ 

కావుగదా. ఇదిగాకనూ చేతను డై నమానవుని వలననే అచేతనములై న యంత 
ములను యుత్సతి చేసి వాటివలన అద్భుత కార్యములు చేయించు శక్తి ఒక్క 

మానవుని యందే యున్నది గాని అచేతనములగు యం[తములకు లేదుగదా. 

అయినను మానవుని శక్తివల్లనే వివిధ యంత్రముల వలన యీ కాలమున 
అనేక అద్భుత కార్యములు చేయించబడుచున్న వి. లక్షల మైళ్ళ దూరమున 

నున్న దృశ్య, శబ్ద. _శవణములు చేయుటయున్నూ, వేల మెళ్ళ యెత్తున 
లక్షల మైళ్ళ యందు ఆకాశ గమనాదులున్నూ, లక్షల సంఖ్యకు మించిన 

గణితములు క్షణకాలమున చేయుటయున్నూ, జలమునందు మెళ్ళ లోతున 

సము[ద (ప్రయాణ నివాసములున్నూ, అది యిది యననేల అత్యల్బ్సకాలములో 

సగము (ప్రపంచమును నశీంపజేయగలుగు ఆయుధయ౦ (త ములున్నూ 

మానవుడు కనిపెట్టి వ్యవహరించుచున్న విషయము గూడ జనసామాన్య 
మున కీకాలమున తెలిసిన విషయమే. అయిననూ యిట్టి గొప్ప విశేష శక్తులు. 

కలిగిన వన్నియూ మానవుని కన్న తక్కువయైన జీవోపాధులయందు గాని 
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లేక మానవ (ప్రజ్ఞచె, అచేతనములై. న యం[తములుగా, గాని తెలియబడు 

చున్నవి. పైన యుదహరించిస విశేష శ క్రులన్నీయూ, మానవునిచే చేయ 

బడిన జడములై న .యం[త్రములయందు గాని లేనిచో మానవోషారికి, 
తక్కువయైన జీవోపాధులందే కనబడుచుండుటచే యిట్లివి యన్నియూ అల్బ 

ములు, అనిత్యములు,' వికారములు మాత మేయని (గ్రహించద లెను. ఇవి 

యన్నియూ కొంతకొలము మా(తముండి పర్యవసానమున మానవునకు దుఃఖ 

నే కలిగించుచున్న వి, ఇట్టే అనిత్యములను వదలి తన పరమార్థ సత్య 

స్వరూప మైననిత్యనిరతిశయ సుఖపదార్థమును తెలిసికొని, తాను శాశ్వత 

సుఖము నొందుటయే జ్ఞానాభ్యాసకుని యొక్క క ర్రవ్యము పరమ ఆశయ 
ముగా నుండవలెను __ ఇట్టి సిద్ది, శ క్రలన్నియీ అల్బ్పములు. అనగా క 

సానమందు దుఃఖము నిచ్చునవి. ఇవి యన్నియూ అనాత్మకు సంబంధించిన వే 
కాని, ఆత్మజ్ఞానము నిచ్చునవి కావు. కావున వీనియందు జ్ఞానా డు 
(భమజెందకూడదు, ఆద్యంతము లేక సడామానవునకు నిత్యనిరతి శయ సుఖ 
స్వరూపము నిచ్చు నటువంటి (బహ్మజ్ఞానా భ్యాని సోహాయమును వదలి యిట్టి 

అనిత్యముదై అల్బ(సయోజనకరములై. సః సిద్ది మహ తుల నెన్నడు (బ్రహ్మ 

జ్ఞానాభా ి సకుడు యిచ్చయించ కూడదు. శః సందర్భమును, స్పష్టపరచు 

నట్లిచె దె నాజ్జ్ఞ పియందున్న యొక విషయమును తెలి" పదను. ఆది యేదియన జ్ఞాని 

మైన యొక మహనీయు డొకన నదియొడ్డున కూర్చుండగా వారి కడకు, శిష్యు 

డొకడచటకు జని మీరింత విఖ్యాతిగాంచిన మహానుభావులు - నాకు జలము 

మీద నడచు విద్యను బోధింపవలయునని యడిగెను _ అందులకు ఆమహ 
సీయుడు అన్తై బోధించెదననియూ దానికి గాను ముందుగ హృదయము 
లోతు జలమందు నిలచి నలుబది రోజులు నిరాహార దీక్షతో నుండి యొక 

మంత్రమును జపించి రావలసియుండునని ఇ 'ప్పెను. అది వినిన వెంటనే 

యిట్టు కోరిన శిష్యుడు సంకోచముతో నిలబడి యుండెను - అది చూచి 

వారి యుభయులకు, నెదర నదియందుననున్న నావ నొకదానిని. 

పిలిచి, గురువు శిష్యుని చూచి ఆవవానితో వీనిని ఆవలి యొడ్డుకు 
దాటించి నీ మామూలు రుసుము తీసుకొనమని చెప్పి, శిష నితో సీజావలి 

యొడ్డుకు వెళ్ళి నాదగ్గరకు రమ్మని చెప్పిరి. ఆ శిమ్యడమే వెళ్ళగా ఆ నావ 
వోడు కొద్ది పె సలు మాత్రమ పుచ్చుకుని, ఆ శిష్యుని తన న నానమిద ఆవలి 
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యొడ్డు చేర్చెను. శిష్యుడు తిరిగి గురువు గారి యొద్దకు రాగా నిది దాటుటకు 
సీవేమి యిచ్చితివని యడిగిన మీద, కొద్ది పెసలు మాత్ర మిచ్చితినని 
జవాబు చెప్పెను, ఇంకనూ సది దాటుటకు ఎంతకాలము పట్టినదనిన కొద్ది 

కాలమే పట్టినదని చెప్పెను -_- అప్పుడు శిస్యుని చూచి జలమందు నడుచు 

సీవిద్యతో సీపు చేయదలచినది నదీ జలమును దాటుటయే గదా _. అట్టి కౌర్య 

మును, నీవు నలుబది రోజులు, నిరాహార దీక్షతో గొంతులోతుజలము దుండి 

మంత జపముచేసి సాధించుట మంచిదియా, లేక సులభమా, లేనిచో కొద్ది 

సైసలిచ్చి, కొద్దికాలములో అచేతనమైన నావ సహాయము వలన ఆవలి 
యొడ్డుకు చేరుట మంచిదియా, అని యడిగెను. అందులకు శిష్యుడు మారు 
బలుకక, సిగ్గుపడి వెళ్ళిపోయెను-కావున అల్బకార్య సాధనకు గాను యెప్పు 

డునూ అధిక (ప్రజ్ఞను, వినియోగించుట వివేకము, లాభకరమున్నూ కాదు. 
కావున జ్లానాఖా వ్యాసకుడు, లోక వాసనచే తనకు అనిత్యములు అల్బములునై న్ 

సిద్దులు కావలెనని కోరక తన ప్రజ్ఞను తన నిత్య నిరతిశయ సుఖలాభ 

సొధనముకుగాను ఉపయోగించుకొనుటయే (శేయస్సు, వివేకము-తన సరమ 
ప్రాప్తి సాధనమని (గహించి నే క్తి, సిద్దులయందు వ్యామోహితుడు 

కాదగదు (బహ్మాజ్ఞానులకు సిద్ధిశ శక్త 'లుండవలినను నియమములేదు. అట్టవి 

యున్నను జ్ఞాని వాటిని (వజారంజనకు గాని, కిష్యసం గ్రహమునకుగాని 

నుపయోగ మెన్నటికిని చేయడు. కావున మానవులు యిట్టి సిద్ధి శక్తులనె 

చూపువారిని గుణించి వారు (బహ్మాజ్ఞానులని _భమజెందుట యవివేక ము, 

మోకసాధనవివెచనానుసంధానామృతము 

ఈ (సపంచమునుగురించి ముముక్షువు యెంతవిచారించిననూ జీవ జడ 
ములే అధిష్టానాధ్య_స్తములై. వివరముగా, మి(గ్రీతమై యీ దృశ్యరూపమున 

భాసించున్నవి గాని మరియేయితరమునూలేదు. ఈరెండింటిలోనను అధిష్టానము 

సత్యముగాను అధ్య _స్తము కల్పితముగాను నున్నవి. ఇందు అధ్య స్త్రమంతయూ 

అనాది మాయా (ప్రభానముచే కల్పితమైన జడము, ఇది. పరమార్దసత్యముకాదు, 
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కాని యిది అంతయూ వ్యవహారసత్యరూపముననున్నది. ఈ వ్యవహార 
సత్యములన్నియూ అనిత్యములు, కల్పితములు, అవా _స్రవములు, పరమార్థ 

సత్యమనునది, నిత్యమైన. సత్యపదార్థముగానున్న సర్వాధిష్టాన పరిపూర్ణ 

చై తన్యమొక్క-టియే. ఇట్టి అఖండా ద్వితీయ సర్వాధిష్టానమం దె అనాది 

మాయా (ప్రభావముచె అధ్య స్తమంతయునూ కల్పితమె (ప్రకాశించుచున్నది. 

ఈ అధ్య స్తజ్ఞానమే (భాంతికల్పితమైన అహం, నేను అను (ప్రతీతికి విషయ 
మైన జీవత్యమునున్నూ ఇదం, అను (ప్రపంచ పతీతితో గోచరించు సర్వ 

దృశ్యమునున్నూ కలుగజేయుచున్నది. ఇదియంతయునూచేరి సత్యానృత 

ములు మిధుసీకృతములై జగదంత:ఃపాతియైన జీవునకు అనాది మాయా (ప్రభా 

వముచే, పరిచ్చిన్నాకార వివిధోపాధులతో నేను, నాది యను స్పురణ (పతీతు 

లను కలుగచేయుచూ యీ (పపంచ (పవాహరూపమున జనన మరణాదులతో 

జీవునకు సుఖాభాసమును దుఃఖ భోగానుభవములను కలుగజేయుచున్న డి. 

ఇదియే జీవునియొక్ష_ సంసారస్థి తి-ఇట్టి సంసారస్థితి దుఃఖములనుండి, ఆత్యం తిక 

దుఃఖనివృ త్తికోరుజీవుడు తన నిత్యానిత్య వివేక, (_శవణమననములచెత 
(భవుకల్పితమైన యీ అధ్య స్తస్వళరీర సర్వదృశ్యమునంతయునూ, శాస్త్రీయ 

జ్ఞానపూర్వకముగ త్యజించి తన వా స్తవస్వరూపమైన అధిష్టాన స్వరూపాను 

భవమును పొందుటయే ముముక్షువునకు పరమ కర్తవ్యము. అనుసంధానాద్య 

భ్యాసములు జిజ్ఞాసువునకు తన మోక్షప్రాప్తికి (పధానములగుచున్నవి. దీనిని 

గురించి వివిధనిరూపణలలో సందర్భానుసారముననూ (ప్రత్యెకముగనూగూడ 

విశదికరించియున్ననూ అనుసంధానాభ్యాస (ప్రక్రియ ముముకుతరణోపాయ 

మున కమృతతుల్యమగుచున్నది. జిజ్ఞాసువునకిదియే ముఖ్యసాధనము--కావున 

“ఆవృ త్తిరసకృదుపదేశాత్” అను వచనము సనుసరించి ముముక్షువున కమృ 

తతుల్యమగు వివేచన సారాంశములను అనుసంధానదారుర్ణ కమునకుగాను 

సర్మిగహించి యీ దిగువ నిరూపించుచుంటిని _ కాన యిందు అధిష్టానాం శ 

మును స్వరూపలక్షణములచే ముముక్షువు తన వాస్తవ స్వరూసముగ (గ్రహించి 

నిశ్చయమునొంది అధ్య _స్తములయిన స్వశరీర సర్వదృశ్యమునూ ఆనిత్య ము 
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లునూ, అవాస్తవములుగనూ తెలిసికొని వానిని తన సత్య జ్ఞానబలముచే జ్ఞాన 

పూర్వకముగ త్యజించిన శేషించునది తన వా_స్తవస్వరూపమైన పరిపూర్ణ 

చై తన్యాధిష్టాన మేయగును. ఇట్టి అధిష్టాన స్వరూపజ్ఞానమును సంపాదించి తన 

చిరకాలాభ్యాసపటిమచ స్వానుభవమునొందుటయె వునికి కృతకృత్యత __ 

జీవుని వాస్తవ స్వరూపమైన సర్వాధిష్టాన స్వరూపమును బాగుగ గుర్తించు 

టకు గాను అధిష్టానాధ్య స్తములు 'రెండింటియొక్క. స్వరూప లక్షణములను 

బాగుగ వివేచనచేసి తెలిసికొనవలయును. వాటి రెంటియొక్క స్వరూప 
వై లక్షణ్యములను యిచట పరిశీలించుదము:-_ 

అధిజ్జాన అక్షణములు- 

బద్ధజీవుశు (వజ అధిష్టానము. 

1. ఆత్మ, శుద్దజీవుడుఅధిష్థానము 

వ, పరిపూర్ణ ము, సచ్చిదానంద 

9. నిత్యుడు, అవికారి, అసం 

గ, సుఖస్వరూసపము, ఏకము... 

అద్వితీయము 

8. సచ్చిదానంద లక్షణములు-_ 

అధ్య స్పలక్ష ణములు - జీవునకు 

బీవోలోర, వగ తులు అధ్యా నము 

జీవ త్వ ము జీవనికీస్తూలదెిహము 

సూక్మొపాధియైన అంతఃకరణము 

సర్వదృుశ్యము, క_ర్తృత్వాదులు 

పరిచ్చిన్నత _- అనృత జడదుఃఖములు 

సంబంధిత్వ, వికారిత్వ, ఆగంతు 

కత్వములు 

భిన్న, భిన్న,చి(తవిచ్నిత పరిచ్చిన్న 

స్వరూపములు 

దుఃఖము, సద్వితీయత్వములు, పరి 

చ్చిన్నత్వములు 

అనృత, జడ, దుఃఖములు. 
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7. వినాశరహిత, నిర్వికారత్వ 

ర. స్వ్మపకాశము _ నిత్యము 

9. స్వరూప సుఖము. 

10. (పక్షాన ఘనుడు, సుఖ 
జః 

a WL శ్ 

స్వరూపుడు 

a ల | 11. చిడా 

10. ఎకము,ు జననమరణ 

"రహితము 

10. సూర్యోదయాద్య స్త మయ 

ములు లేనిది- 

17. కల్పాంతమం౦ందు నిర్వి 

..శేషముగనుండు. సత్పదార్థము- 

18. ఆత్మయే థ్ధ్ర ద్ద జీవుడు 

(బహ్మసర్వాధిస్టానము-- 

19. అధిష్ఞానము ఏకము ____ 

అద్వితీయము_ 

సవికారిత్వ _ వినాశములు 

పరపకా శము_అనిత్యము 

దుఃఖము-_విషయసువా భాసము 

జీవోపాదికుడు __ సంసారి, దుఃఖి 

మహాకాశాది _ జీవ, జదోపాధులు 

సవి శేషము 

అవా_స్తవము (భాంతి--కల్పితము-- 

పరిచ్చిన్నము 

ఆనేకమలు_జననమరణ .సంసార 

చక్రము కలది 

సూర్యా స్తమయాది వ్యవహారకాల 
స్వరూపము 

కల్పాంతమందు 

అసతృదారములు 
(య 

లయ మొందునట్ట 

ఆత్మ స్వరూసమైన యీ జబీవునికే, 

జీవత్వ ము (భ్రాంతి కల్పితము- 
అధ్య _స్తము. 

భిన్నభిన్నపరిచ్చిన్న సర్వోపాధుల 
అధ్య స్తములు-- 



మోక్షసాధనవి వేచనాను సంధానామృతము 548 

21. |తివిధ పరిచ్చేద రహితము, 
అఖండము అపరిచ్చిన్నము-__ 

౧2. నిరవయవ, నిషి య, నిరుణ మూ a 

స్వరూపము 

ల. ఆత్మ--సహజవన్తువు-- 

24. ఆత్మ అపరిచ్చిన్న సుఖ 

స్వహాపుడు--నిత్యుడు 

25. కర్తృత్వ భో క్షృత్వములు 
లేని సుఖస్వరూపుడు- 

26. చిదాకాశము అధిషానము 

సోపాధిక భిన్న, భిన్న, పరిచ్చిన్నో 
పాధి వై తన్యములు-- 

చిత, విచి,త, భిన్న, భిన్న,-- 

పరిచ్చిన్నములు 

సావయన, గుణ, [కియా విశేష 

ములు గల వస్తు సముదాయము 

నూ ల దేహ ఆంత:కరణములు 

క్ర కల్పిత సూక్ష్మిపాధులు 

అనిత్యములు, పరిచ్చిన్నములు, కల్సి 

తములు--దుఃఖస్వరూపములు 

కల్పిత క_ర్హృత్వ, భో_కృత్యములు 

కలిగిన దుఃఖ స్వరూపము 

జీవత్వము 

మహాకాశాదులు అధ్య స్తములు-- 

అని యిట్లు, ముముక్షువు ఆధిఘ్రానాధ్య స్తముల వె లక్షణ్యములను 

బాగుగ (గ్రహించి అధిజ్ఞానమైన తన వాస్తవ స్వరూసమును చిదాకాశముగ 

భావించుచుండవలెను __ జీవుడు తన సత్యస్వరూపమును, వ్యవహార సాదృ 

శ్యములతోడనే [గహించవలసి యున్నది. ఇట్టి వానిలో జీవునికి తన సత్య 

స్వరూపమైన చిదాకాశమునకు సన్నిహిత సద్భుశమైనది మహాకాశమెొ. కాని 

యిది వ్యవహారములోని దే కావున ముముఖ అనుసంధానమునకు యీ చిదా 

కాళ, మహాకాశములకు గల వై లక్షణ్యములను గూడ 
యున్నది, అట్టి భేదము లెవ్వి యనిన :-- 

(గహించ వలసి 
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= Der Frm ల 

బీదాకొక్ము యుబోతాకొము 

1. అధిష్టానము-_ అధ్య _స్త్వము 

2, నిత్యము అవినాశి_కలాంత అనిత్య మె, కలాంతములం దు 
ములందున, నిర్వి శేషముగ శేషించు నశిం చునది-.అసత్సదా రము... 
సత్సదార్థము__ 

9. నహజపదార్హము_చై తన్యము  జన్యపదార్లము జడము డా రా డు 

4 చిదాకా శ ము నిరవకాళ మహాకాశము _ అవకాశము నిచ్చు 
మెనది, నిర్వికారి__ స్వభావము కలది __ వికారి 
అకా 

లి, స్వ(పకాశము__ పరపకాశము__ 

ఇవిగాక మిగతా అంశములలో మహకాశమే __ చిదాకాశరూప 
(బ్రహ్మకు అతిసన్నిహితమైనది. కాన ముముకువు తన అనుసంధాన సమాధ్య 
భా్యసకాలములలో తన సత్యస్వరూపము నిర్మల మహాకాశమువంటిదని భావన 
చేయుచు _ దీనికి విలక్షణమైన తన, నిత్యత్వ, నిర్వికారిత్య, ' పరిపూర్ణ త్వ 
ములను |గహించుట యావశ్యకము _ ఎలనన మహాకాశమ డె దె ్యతకోటి 
లోని జన్యము _- వ్యవహారములోని భూతకోటిలోనిది. కాన కల్పాంతమున, 
నశించునది _ తాను నిర్వి శేషముగ శేషించువాడు పరిపూర్ణుడు. ఇంకనూ వికా 
రిత్వములు తనకులేవు. కాని ఆకాశము అవకా శమిచ్చు వికార స్వభావముకలది. 
కాన యిట్టి లక్షణములు 'తఈనయందులేక 'తాను మహాకాశము వంటివాడయిన 
నిత్య, నిర్వికార, పరిపూ చ్రస్వరూపుడనని అనుసంధానాదులను మముత్తు వభ్య 
సించుచుండవలెను _ అప్పుడు తన పరిపూ వ్రలకణములను ముముతు విట్లు 

అనుసంధానముచేయుచు తన వృత్తి తిని (బ్రహ్మాకారాకారితముగ నొనరించు 

టకు తన సత్యస్వరూపమునిట్లుధ్యానించుట పరమా ప్తి ప్తినా ధనము: యా 

ల్ చిదాకాశ స్వరూహోహం ! సచ్చిదానందలక్షణః | 

నిత్యస్పర్వగతస్తాణు ఒరచలోఒయంసనాతనః || 
థి 
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అని నిరంతరము భావన చేయుచుండవలయును ఇదియే _బహ్మభావన _ 
చిదాకాశనున్ననూ, (దహ్మయన్ననూ, జీవుని సత్యస్వరూపమన్ననూ 

యొక్కటియేయని (గహించవలయును __ 

చిదాకాశస్వరూపము ___ సర్యోపాధివినిర్ము ప పశ సర ర్వాధిజ్టూన. స్వ 

కాశ, జగదుత్పత్సి స్టితిలయ వివ _ర్తకౌరణ, (తికాలాపరిచ్చిన్న, (తివిధభేద 

రహితమై, కల్పాంతమందు నిర్వి శేషముగనుండునట్టిన్నీ — సూర్యోదయ 

సూర్యాస్తమయ రహిత మైనట్టిన్ని. మహాకాశమున కాధారమెసట్టిన్నీ, నిత్య, 
నిరతిశయ, అద్వితియ, అసంగ, అఖండ, పరిపూ శై వై తన్యాధిషా? “ము- చిడా 

కాశమన్ననూ [బహ్మయన్ననూ యొక్కటియే. '"ఇట్టేచిదాకాళ స్వరూపమె 

జీవునియొక్క- వా స్తవస్వరూవము. దీనిని తెలిసికొని స్వానుభవమునొందుటయే 
జీవిత పరమావధి, మోక్షప్రాప్రియగుచున్నది _ ఇదియే జీవుని అదె త 

సిద్ధికి సారాంశము. ఇంకనూ జీవుడు వా_స్తవమున (ప్రజ్ఞానఘనుడు - ఇట్టి తన 

సత్యస్వరూపమును బడయుటకు “ఓం, (ప్రజ్ఞాన ఘనః, (ప్రత్యగర్హో హ్మైవాహ 

మస్మి" అని అర్థ సహితానుసం ధానమును చేయుచుండవలయును, ఎటవాక్య 

మున కర్టమేమనిన :_ _ అహం, నేను ఓంకారవ్యాచు డె, (ప్రజ్ఞానఘనుడై , 
సద్వలఅంతరమున (పత్యిగాత్మగా తెలియబడుచున్న' _బహ్మాను _ అని తెలిసి 

కొని ' అనుసంధానాదుల నాచరించుచుండుట శ్రీ ఘఫలదాయకము __ (పజ్ఞాన 

ఘనుణనగా సర్వోపాధివినిర్ముక్త, సర్వాధిష్టాన, స్వప్రకాశ అఖండ పరిపూజ్ఞ డ్ 
తన్యస్వరూపము అని గహించవలెను - జిజ్ఞాసువు తన మనోవృతి తిని యిక 

పీ అఖండ, పరిపూర్ణాకారమును ఫొందించుటయే, (బహ్మాఖండాకారో 

వృ త్తియనబడును. ఇదియే ముముక్తువునకభ్యాసా మృతము - శ్రీ ఘమోక్షదాయ 
కమగును. జీవుడు వా _స్తవమున తాను అఖండ, సరిపూ రృజ్ఞానస్వరూప్పుడు _ 

కాని తాను అవిద్యావివశుడయి తన పరిపూ చ్రత్వమునుమరచి, పరిచ్చిస్నత్వము 

నంగీకరించుటచే యీ సంసారమంతయూో జీవునకు, కలుగుచున్నది. కావున 

జీవున కీసంసారేదుఃఖము ఆత్యంతిక నివృ త్రియగుటకు జీవుడు తాను మరచిన 

తన సత్యజ్ఞానానంతలక్షణములను గు గుర్తించి స్వానుభవమునొందవలయుసు. 

ఇట్టి అనుసంధానాభ్యాసాదులే ముముఖవునకు సా చెన్న శ్రకనాధసమై ము కి 

నోసం గును. 

35 



546 - ట్రహ్మవిద్యానుసనాన దర్పణం 

అదై్యైతానుసంధాన వివేచన 

అద్వైత మనగా ద్వితీయ పదార్ధములేనిది. అనుసంధానమనగా యొక 
వస్తువును తిరిగి, తిరిగి, యనుకొనుచుండుట. ఇట్టి అనుసంధానము చై షత 
స్ఫురణ యున్నగాని సంభవింపదు. ఈ దె పత స్ఫురణ మనునది పర 

మార్టతః కల్పితము. ఈ అనుసంధానమనునదిగూడ ముముక్షువునకు తన 
సరమార్హ సిద్దికిగాను శాస్త్రము బోధించుచున్న యొక కల్పితోపాయము. ఈ 

సాధనోపాయముచేత ముముక్షువు అన వా స్తన స్వరూప సాక్షాత్కా-రమును 

అనగా, అద్వైత సిద్ధి నొందవలయును. ఎట్లన, లోక వ్యవహారమునందు 
గూడ, విగ్రహములు పోతపోయువాడు తనకు కావలసిన విగహమునకు 

గాను మొదలు ఆ వ్నిగహాకారమును తన మనసున కల్పించుకొని, ఆ స్వరూ 

పమునే, మృత్తుతో మూసను తయారుచేసి అనగా కల్పించి, ఆ మూసను 

తనకు కావలసిన విగహమును పోతపోయుటకు వాడి, తనకు కావలసిన 

లోహ విగహమును సంపాదించి కల్పిత మూసను వదలివేయునుగదా ! 

ఇంకనూ పెద్ద నదిప్రవాహములకు ఆనకట్ట (620) కట్టుటకు, ముందు 

మట్టికట్ట -(౮౦[౮ d4mను కట్టి దానితో నీటి (ప్రవాహమును బంధించి రాతి. 

కట్టడములతో ఆనకట్టను నిర్యాణముచెసి, కట్టుట పూర్తి అయిన తరువాత 

(Coffer dam) కల్పించిన మట్టి కట్టను తీసివేసి అసలైన రాతి కట్టడపు 

ఆనకట్టను స్థరముగ నుపయోగించుచు వారి కార్యసిద్దిని బడయుచున్నారు. 

తదుపరి తమ కార్యసిద్ధికి కల్పించిన మట్టికట్ల ట (Coffer ౦29ు)ుతో నవసరము 

లేదు. పె యుదా హరణములు రెంటిలోను (పధానముగ వారు సంపాదించ 

దలచి- ద లోహా వ్మగహము, రాతి కట్టడపు ఆనకట్టయూ నె ననూ, వారి 

కార్యసిద్ధికిగాను లోహ విగహము కావలసి నవాడు మట్టి మూసనూ, సిర 

మైన ఆనకట్ట కట్టుటకుగాను మట్టికట్టను కల్చ్పనానాధనములుగ మొదలు 

నిర్మించుకొని, వారి కార్యసిద్దిని పొందుచు; తదుపరి వాటిని వదలివేయు 

చున్నారో అచ యూ ఆఅ ద్ర్వైతానుసంధానపరుడుగూడ కల్చితమై, ద పతముతో 
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స్పురించుచున్న తన వృ త్తి సహాయముతో అనుసంధానాదులను చిరకాలము 
చేయుటవల్ల, తన పరమ ఫలమునకు లక్ష్యముగాని తన వృత్తిగూడ 
మూసలో లోహము కరగిపోయగన, ఆ స్వరూపమునిచ్చి మూస యెట్లు 

న్నిష్పయోజనమగుచున్నదో అన్తే యీ _బహ్మాభ్యాసికి కాలక్రమమున స్వస్వ 

రూప సాకొత్కారము నొసగి వృతి, తాను నిప్ర్రయోజనమగును. ముముక్షువు 

తన ఫలసిద్ది పర్యంతమూ, కల్పిత మెసనూ యీ తన వృత్తి తినే, తన అసు 

సంధానాదులకు సాధనముగ (గ్రహించవలెనుగాని వేరు దారిలేదు సమస్త 
శాస్త్రబోధయునూ, వ్యవహారదశయందు సాధకునకు తెలుసబడినదేగాని, 
సిద్దావస్థయైన అదై షత పరమార్థ స్థితిలో నేమియునూలేదు. కావున ముముక్తు 
వము, కవు అదె ది ఏత సిద్ధిని ఫొరిదుటకు అనగా సంపాదించుటకు యీ అను 

సంధానమను శౌస్త్రవ్రక్రియను ముఖ్యసాధనముగ (గహించి, తమ అద్వి 
తీయ స్వస్వరూప సిద్ధికి సతతాభ్యాసము చేయుచుండుట వివేకము, పరమ 

(శేయోదాయకము. ఇట్టి అభ్యాసకుడు కాల(క్రమమున (భమరకీటక న్యాయము 

ననుసరించి అద్వితీయ సాక్షెళ్ళారము నొందునని శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. 

(బహ్మజ్జానాభ్యాసకునకు 7 శాస్త్రము (పమాణముగాని వేరొండు కాజాలదు. 

కావున యీ అనుసంధాన మనునది ముముకు యిష్ట్రసిద్దికిగాను శాస్త్రము చెప్పు 

చున్న యొక వ్యవహార్యప్రకియ, యని (గ్రహించి 'నిస్సంశయముగ దీనిని 
(ప్రీతి నిశ్చయములతో నభ్యసించుచుండుబయే ముముత్లువునకు 'తన పరమార్థ 
సాధనము. సిద్దునికి అసగా పరమార్ధ స్థితియందు అనుసంధానాభ్యాసాదులతో 

పనిలేదు. ఆట్టి స్థితియందు సాధకుడుగాని, సాధించవలసినదిగాని నేమియూ 
నుండదు. ఏలనన అప్పుడు సమస్తమును ఒక్కటియైన అఖం డాద్వితీయ 

పదార్థమే యగును. ఇదియే పరమార్థస్థితి. ఇట్టి స్థితియందు, 

శో॥ _ననిరోధోనచోత్స త్తి ర్నబద్దోనచసాధకః | 
నముముకుర్నవై ముక్త ఇత్యేషా పరమార్దతా || 

అనగా సృష్టి (పశయములుగాని, బద్దుడనిగాని, ము కృుడనిగాని, ముక్తికి 

(ప్రయత్నించు సాధకుడనిగాని, ముముటవనిగాని, చెమియునూ యుండపు. 
ఈ వ్యవహారము లన్నియూ కేవల కల్పితములు తప్ప పరమార్రమున లేవని 

భావము. ఇంకనూ జీవునకు, 
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_. “వా స్తవా బంధమోకొతు (శ్రుతిర్న సహతేకరామ్ి' అనగా వాస్తవ 
మైన బంధ మోక్షములను (క్రుతి యెంతమా(త్రము సహించదు, అని పంచదశి 
కారులై న విద్యారణ్యన్వామి (శ్రుతుల నాధారముచేసుకొని తెలుపుచున్నారు. 

ఇష హా ఇ” జర ఇష జున్ డాం క్ ఇఒ 

(౦౦౦౮ల STDIN SO 
eeu (వా 

మానవుని పరమార్థస్వరూపము ఆత్మ _ ఈ ఆత్మస్వరూపము పరమ 
సుఖము. సరమసుఖ మనగా యెప్పటికినీ నశించని నిత్య సుఖస్వరూసము -_ 

కనుకనే “ఆత్మానంచే ద్విజానీయా చయమ స్మీతిపూరుషః, కిమిచ్చన్ 

కస్యకామాయ డశరీరమనుసంజరేత్”", “*తరతిళోకమాత్మవిత్” అనురెండు 

(శుతివాక్యములునూ. పరోక్షముగా తెలిసికొన్న జ్ఞానమును అసరోక్షముగా 
(గహించి యీ ఆత్మను తాను అనగా నేగే, అని యే పురుషుడు తెలిసికొనునో 

అట్టివాడు నిష్యాముడై సంనారదుఃఖమును డాటును, అను తాత్సర్యార 
యట రా డు 

మునుతెలుపుచున్నవి. (శ్రీపంచదశికారులు పరోక్షముగనున్న జ్ఞానమునుఅపరోక్ష 

ముగ చేయునట్టి యీ “ఆత్మానంచేత్” అన్నుప్రతివాక్యటోధనే ముఖ్యముగ 
తృ ప్రిదీపష పకరణమందు అనుభవద్భష్లాంతములతో తెలిపియున్నారు _ ఈ లీ ప | ఎ. 
ఆత్మ పరమసుఖస్వదూపము, న్వానుభవె క వెడ్యముకాని మరొకటికాదు- 

Qe 

ఇట్టిస్వానుభవముగలుగుటకు గురుశాస్త్రబోధయెంతయున్ననూ ముముక్షువునకు 

తాను (శుత్యు క్యనునారమునచేయు స్వానుభవవివేచన, విచారణలు, తనకు 

బాగుగ నిశ్చయా పరోకజ్లాళముకలుగుటకు సహకరించును. ఇటి జానము మా;; 
త్త mE కహ కక | ఓ జ 
గ 2 x ry ల "ది ల = ఇ Pl క | | జ ల్ వునికి తన పరమార్థ స్థితిని తెలుపుచూ జ్ఞానదార్ట్యమునిచ్చును. మానవుడు 

మార్గములేదు -- ఇచట వ్యవహారమనగా తన ఆంతఃకరణోపాధియని 
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(గహించవలయును. వ్యవహారమునకు అనుభవము బలము. శాత్రమెంత 

వోధించిననూ జీవుడు తన వ్యవహారానుభవమువట్రనే . అనగా. జ్ఞానమువల్లన న 

తన నిత్యానిత్యవి వేకమును బాగుగపరిశీలించి గ్రహించగలుగును. ఇట్టి నిత్యా 
నిత్యవి వేకజ్హాసము జీవునికికలిగినగాని తనకు తరణోపాయము కలుగదు. 

కాన (శుతియు కముగ తన అనుభవవిచారణలు ముముకువున కధికోసయోగ 

ముగ నుండును. 

ఈ వేదాంతశాస్రమనునది జీవునకు అనుభవశాస్త్రమగుచు, తన నిత్య 

నిరతిశయసుఖమును తెలుపుచున్నది. ఇది స్వానుభవై క వేద్యము కాని, సర 

(ప్రత్యక్షొదులవల్ల తెలియబడునదిగాదు. కాన ముముక్షువునకు (శ్రవణానంత 
రము స్వానుభవవివేచన, మననాదులు, అత్యావశ్యకమగుచున్నవి. గనుక 

యింతవరకుచేసిన మన గ్రంభవి చారణ,  మననాదులనుబట్టి అధికారియైన 

. ముముక్షువు, తస అనుభవవి చారములవల్ల యిట్లు శెలుసుకొనుటవే తన 

. జ్ఞానానుభవమునకు మిక్కిలి సహకరించును. ఎట్లన వివేకియైన ప్రకిమానవు, 

డును తనదేహము, మనస్సు, లేక అంతఃక కరణము, "ఆత్మ, యనునవి 

యున్నట్లు తలచుచున్నాడు. ఇందు తన దేహము తన లోకానుభవమును 

బట్టియే, ఏదోయొకరోజున దహనసంస్కారమునొం దుననియూ అందువలన 

గూడా తనకు యీ దేహము కాష్టతుల్యమెననిగదా మానవుడు తలచవల 

యును. ఇట్లుండ తనదేహము, దహనసంస్కార రమైనప్పుడు మిగులునది తస 

అంతఃకరణమను సూక్ష్మ దేహము, ఆత్మయూవఏ కదా, కావలయును. 'ఇందు. 
యీ అంతఃకరణమనునదిగూడ, మన యు _క్ష్యనుభవవిచారములచేత నే యిది 

కల్సితము, మిథ్యాపదార్హమనిగూడ తెలిసికొనియుంటిమి గడా —- మిథ్యా, 

కల్పితవస్తువేదియెననూ కాత్కాలికముగనున్నట్లుతోచునేకాని యెప్పటిశై ననూ 
లేనిదేకదా కావలయును,  ఇట్లిదానిని వా_స్తవముకాదని తెలిసికొనుటయే 

ముముకు కర్తవ్యము. కాని స్థూల దెహమువలెగాక యా ఆంతఃకరుణోపాధి.. 

వివేకులను సహితము, తానుగూడ సత్యమైన ఆత్మవలెనే, తాను సత్యమైనదాని 
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వలె, జీవులకు తోషింపజేసి వారిని సంసారనిమగ్నులను చేయుచున్నది. ఇదియే 

ణీనభాంతి. కాన లోగడ మనము ఆత్మాంతఃకరణధర్మముల వై లక్షణ్యము 

లను పరిశీలించి యూ అంతఃకరణోపాధి, కేవల (ప్రారబ్లక ర్మఫలానుభవముకు 

గాను కల్పిత మెనయుపాధి యనిన్నీ, మిథయనిన్నీ గూడ తెలిసికొనియుంటిమి. 

ఇట్టి కల్సితాంతఃకరణమునుగూడ స్థూలదేహముతోబాటు, మనము జ్ఞాన 
పూర్వకముగ త్యజించిన యెడల మిగులునది తననిత్య మన ఆత్మ యొక్క 

టియేగదా. అట్టి సత్యాత్మయే తన వా_స్తవస్వరూపమని, ముముక్షువు తెలిసి 

కొని, స్వానుభవమునకుగాను తత్ప్యరూసమును తానుగ నే అనుసంధానాభ్యా 

సాదులను చేయుచుండుట స్వానుభవమునకు సులభముగనుండును. ఇట్టి 

జ్ఞానముగలవానికి తన అంతఃకరణము నాశయించుకొనియున్న అహంకార, 

మమకారములు నశించి, (ప్రకాశించుదిసముచేతిలోగలవానికి చీకటియెదుట 

నుండనేరనటుల యుండజాలవు. అనగా జీవునికి తన సత్యజ్ఞానాను భ వము వల్ల 

యవి నశించును. అనగా జీవనికి తన య థార్జ స్వరూపక్షానము వల్ల యవి 

నశించును. 

ఇంకనూ మహావాక్యము ముముతువుచే “అహం .బహ్మాస్మి” యని 

తెలిసికొనిన అహం (నెను) ఆఅను[పతీతి తన వా _సవస్వరూపమైన (ప్రత్య 

గాత్మయే, (బహ్మ అని తెలుపుచూ ఆ (బహ్మను “సత్యంజ్ఞానమనంతం|బహ్మ" 

అని స్వరూసలక్షణములచే తెలుపుచున్నది. గనుక అవియే తన సత్యస్వరూప 

లక్షణములని ముముక్షువు గహించి యనుభవమును పొంచవలసియున్నది. కాన 

జ్ఞానంసత్యం, జ్ఞానమనంతం, అనగా సత్య శబ్దముచేత, నిత్యమైన జాన 

మనిన్నీ అనంత శబ్దముచే చెత పరిపూర్ణజ్ఞా నమనిన్నీ (గ్రహించి నిత్యమనగా 

యెన్నటికిన్నీ నశించనటువంటిదనిన్నీ, 'వికారరహితమైనటువంటిదనిన్నీ, పరి 

పూర్ణ మనగా బాహ్యా భ్యంతరము లయం డంతటను నిండియుండునటువంటిద 

నిస్తో తెలుసుకొని యిట్టి పరిపూర్ణ నిత్యజ్ఞాన మె చెను అనగా తనన త్యస్వరూప 

మనిన్నీ ముముక్షువు (గ్రహించిన తన సత్యస్వరూవానుభవమునకు సులభ 

సాధనముగనుండును. 
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ఇదిగాకనూ (శుతి ఆ(బహ్మ సచ్చిడానందరూపుడు. అనియూగూడ 

తెలుపుచున్నది. ముముకువు ఆ స్వరూపమే తనది అనగా నాదియని అను 

సంధింఛి తెలుసుకుని అనుభవమును పొందవలయును. అందులకుగాను అధి 

కారియైన ముముక్షువు యిట్లు గ్రహించిన, సులభసాధ్యముగనుండును. ఎట్టన 

ఆ |బహ్మ సత్, చిత్, ఆనంద రూపుడనియేగడా తెలియుచున్నది. అట్టి 

(బహ్మ తాను అనగా నేను, అని తెలిసికొనుట యెట్లనిశ లోకవ్యవహారము 

నందు కవల “సత్” శబ్దము చేతనేగదా సమస్తము తెలియబడుచున్నవి. 

అట్రి సత్ శబ్రముచేతనే సర్వులును వారు, వారు, నను ఉన్నానని తెలిసికొను 

చున్నారుకాని, చేను లేను అనిగాని, నన్ను నె నెరగవనిగాని యెన్వరునూ 

చెప్పుటలేదు. ఇందుచేతనే తాను సదంశమైన నిత్యుడనియూ, చిదంశమైన 
స్వ పకాశుడనీయూగూడ (గహించవచ్చును. తనను తాను తెలిసికొనుటకు 

యెవరునూ సరడోధనుగాని, (పకాశమునుగాని అపేకించుటలేదు. (ప్రతి 

మానవుడును తను తాను సర్వకాల సర్వావస్థలయందును తనను తానే గుర్తిం 
చుచు తెలిసికొనుచున్నాడు. నిక్య అనగా “సత్” శబ్దముచే జీవునికి తాను 

లేని కాలముగాని, దేశముగాని, వస్తువుగాని యుండుటకు వీలులేదనియూ, 

“చిత్” శబ్దముచే తాను స్వృప్రకాశుడు గనుక సర్వము తన (ప్రకాశము అనగా 

జ్లా నముచేత ౧ తెలియబడుచూ (పకాశించుచున్నది. కాన, తాను అంతటనూ 

పరిపూర్ణ ముగ, తన సత్యస్వరూపమున యున్నట్లు తెలిసికొనవలయును. 

ఏలనన తన సత్యస్వరూపమైన జ్ఞానములేని కాలముగాని, చేశముగాని, 

వస్తువుగాని, కసబడుటలేదనిన్నీ, తాను, సర్వదా పరిపూర్ణ జ్ఞాన స్వరూపుడనే 

నని తెలిసికొనవచ్చును. అయిననూ ఆనందాంశమును గురించి, యీ ఆనం 

దానుభవము సర్వులకున్నూ. నాకున్నూగూడ సర్వదా కలుగుట లేదుగదా. 

ఇట్టుండుటచే, ఆయనయైన నేను ఆనందస్వరూపుడనని తెలిసికొనుట యెట్లను 

సంశయమును, ముముఖవు చెందకూడదు. ఏలనన యే వస్తువు యందై ననూ 

యున్న అంశములన్ని యూ, ఒక్కసారిగనే తెలియబడవలెనను నియమము 

లేదు. దీనిని గురించి లోగడ విచారించి నిశృృాయించియుంటిమి. ఆయిననూ 
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ఆనందాలశమునుగూడ : " యిట్లు అనుభవరూపమున? _ తెలిసికొనవచ్చును. 

నెట్లన, (ప్రీతియే ఆనండాంశము. (ప్రీతి యానంచములు రెండునూ కలసియే 

యుండును. ఈ పీతి సర్వులకునూ, వారి, వారికి అన్నిటికన్ననూ తమ 

యందే యెక్కువగ కలుగుచుళ్ని విషయ మందరకున్నూ తెలిసినదియే. కాని 

(ప్రీతి అధికమైనప్పుడు యీ ఆనందాంశము బాహ్యమునకు స్ఫురించు 
చుండును. లేనియెడల స్వస్వరూపమున _ (ప్రీతిరూసమున తనయందే 

యుండును. (పతి(పాణికియున్నూ యిట్టే (ప్రేతి యానందములు తనయందే 

యుండుటచే సర్వ జీవులు అన్నిటికంచెను తమనే ఎక్కు. వ గ అనగా 

సర్వాధిక ముగ గూడ _(పేీమను పొందుచున్నారు. ఇట్లు సర్వ (ప్రాణుల 

హృదయమందున యుండి, సర్వదా తనను తాను తెలిసికొనుచు, అన్నిటి 

కన్ననూ ఆధిక (పేమను తనయందే పొందుచున్న పదార్థమే ఆత్మ. ఇదియే 
(పతీ బీవృడునూ నేను, చేను అని తలంచుచూ (పేమించుచున్న సత్యపదా. 

రము. నేను అనుకొను తన వాస్తవ స్వరూపమేగదా యాత్మ. ఈ ఆత్మ 
యిట్టి సత్, చిత్, ఆనంద స్వరూపుడై (ప్రతి జీవియందు యుండుటచేతనె 

(పతివారికినీ అన్నిటికన్ననూ తమ, తమ యందు మాత్రమే సరమ ప్రీతి 

కలుగుచున్నది. ఇట్లు కలుగని జీవి యేదియునూ లేదు. గనుక పతి జీవికి 

యున్నూ యిట్లు పరమృప్రీతిగా తోచుచున్న (ప్రీతియే ఆనందస్వరూపము. 

తనయందు తన కన్నిటికన్ననూ సరమ (ప్రీతిలేని జీవియే లేదు. అందుచే 

యో ఆనందము సర్వ్మతయూ నున్నదని యొప్పుకొనక తప్పదు. కనుక యిట్టి 

ఆనందము అనంతము. కౌని యిచట యొక సంశయమునకు అవకాశ 

మున్నది. అది ఏదియన ఆత్మ ఒక్కటియై, ఆయనయే సర్వ్యజీవులయందును 

'యున్నష్పుడు ఆయన స్వరూపమే అయియున్నృ, యీ (పీతి ఆనందములు 

ఒక తనయందే (పతి జీవికియున్నూ కలుగుచున్నదిగాని, సర్వ జీవులును 

ఆత్మ స్వరూసమైనయెడల అన్నిటియందుక, అందరియందున, తనయందు 
కలుగుచున్న ప్రీతి సమానముగా కలుగవలసినదెగదా ? ఎందులకు కలుగుట 

లేదు! తనయందు మ్యాతమే యెందుకు కలుగుచున్నదని తోచుట 
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న్యాయమే _ వాస్తవము విచారించిన అట్లు కలుగవలసినదే-ఇట్లు సర్వాత్మ 

భావము కలుగకుండుటయే, జీవుని అనాది భాంతి - అనాదిమాయా ప్రభావముచే 
జీవుడు తన పరిపూర్ణ త్వమునుమరచి తాను పరిచ్చిన్న[భ్రాంతిని పొందినవానివలె 

కసబడుచు నాగాజీవానుభవములను పొందుచున్నాడు. ఇదియే అధ్యాస. ఈ 

అధ్యాసచే (పతిజీవియు తన శరీరోపాధిమాతము తానని (భాంతియుతుడై. 

యితరోపాధులను అన్యముగా చూచుచున్నాడు, ఇట్టి జీవుని పరిచ్చిన్న (భాంకిని 

తొలగించి తన పరిపూర్ణ స్వరూపమును పొందుపే యీ విద్వావిచారణల 

ప్రయోజనము -__ అట్టి (పయోజనమునుపొందిన జీవునకు తనయందుకలుగు 

పీతియే సర్వజీవులయందునూ కలుగును. అప్పుడు తన సర్వాత్మకత్వముతెలసి 

తాను యీ సచ్చిదానందస్వరూపుడెయగును _ కాన ముముక్షువు యిట్టి సచ్చిదా 

నందములు, సత్యజ్షానానంతలక్షణ ములు తన స్వరూసమెనని[గహించి, సర్వదా 

అనుసంధానాదులను స్వానుభవసిద్దికిగాను చేయుచుంగవలయును _ 

మరియునూ [శతి “ఏక మేవాద్వితీయం(బహ్మ“నేహనానా స్తికించన” 
అనిస్నీ యింకనూ *సఆత్మా” “త త్వమసి” అని జీవునికి తెలుపుచున్నది. 
అనగా వా _స్తవమునయున్నది ఆ(బహ్మయొక్క-డే _ తదితరమేమియున్నూ 

లేదు. ఆయనయే ఆత్మ - ఆయనయే నువ్వు అని చెప్పునప్పుడు, యెవరిఆత్మ 

వారిలోనెయుండగా యీ ఆత్మ ఒక్కడెట్లగును. ఆఒక్క-డై న ఆత్మ నేనెట్ల 

గుదునను సంశయము నిట్లు నివర్తింపజేయవలయును. లోకానుభవమున (ప్రతి 

మానవుడునూ తానున్నచోటనే, యొక్కొక్క పరిమితాకారమైన సూర్య 

వింబమును చూచుచున్ననూ, లోకమునంతకునూనున్నది యొక్కసూర్వుడే 

గాని అనకసూర్యులులేరని యెట్లు తెలుసుకొనుచున్నా మో అశ్హై యీ పర 

మాత్మయొక్కడే అయియున్ననూ సర్వజీవులయందు (పకాశించుచున్న 

సమష్టిరూవమున సర్వాత్మగనూ, (ప్రత్యేక దేహోపాధులయందు అనగా ప్రతి 

జీవియొక్క_ హృదయకమలమందు ఉజ్య్వల(ప్రకాశుడై సూర్యునిలాగున. 

తెలసికొనబడునది (ప్రత్యగాత్మగను _ తెలియబడుచున్నా డేగాని ఆయనయే. 



గ్ర్4ీ (బహ్మావిద్యానుసన్దాన దర్చణం 

సర్వదా సర్వులయందును, సర్వపదార్థముల వాహ్యాంతరముల పరిపూర్జడై 

యున్నాడు, యా పరమాత్మయొక్కడేనని తెలిసికొసవలయును __ కాని "జజ 

సువు లిచట యిట్ట సం శయమును పొందకూడదు __ ఆయన యొక్ళ- దేమైన 

యెడల, సుఖదుఃఖఇములుగూడ అందరకునూ యేకకాలమం కేవిధమున 

తోచుచుండవలయునుగదా యను అల్బయు క్తి సనుసరంచకూదదు ఏలనన 
యీ సుఖదుఃఖధర్మములు అంతఃక రణధర్మములుగాని ఆత్మధర్మములుకావని 

తోగడనే సయు కికముగ తెలుపబడెను అయిననూ అట్టి ధర్మములు, విడి 
విడిగా కనబడుటలేదేయనిన దానికి జీవుని అనాది భ్రాంతియే కారణము. ఎట్లన 
వివిధ పదేశములయందున్న మానవులు, ఆయా స్థానిక పరిస్థితు లనుబట్టి 

సూర్యుడు యీ రోజున రాలేదనియూ, సూర్యునికి మేఘము పట్టినదనియూ, 

మొదలగునవి యనుకొనుబ అందరకున్నూ తెలిసిన విషయమే. కాని వాస్త 
వము విచారించిన సూర్యుడు వచ్చుటగాని, పోవుటగాని, యీ మేఘములా 

యనను సట్టుటగాని యేమియునూ జరుగుబలేదు. ఈ మేఘములకునూ ఆ 
సూర్యునికినీ సహ(సయోజనముల దూరముండును, అయిననూ మన కంటి 

కట్టగుసడుచుండుటచే యిట్లు వ్యవహరించుచున్నాము. ఇంకనూ సూర్య 
(గ్రహణమందు రాహువు సూర్యునిపట్టుకున్నాడను యొకభాంతి వ్యవహారము 

న్నదిగదా _ నిజమాలోచించిన యీ రాహువు సూర్యునికన్న చాలా అల్పుడు. 
ఆయనదగ్గరకు కూడ పోగల సమర్జుడుకాడు. కాని సూర్యునికి, కోటియోజన 

ములదూరముననున్న మానవులకు. గహసం చారములవల్ల, మనముండు దేశ 
మందలి సూర్య బింబమునకు అడ్డమురాగా సే ఆ సూర్యుడు రాహువుచే పట్టుబడి 

నవానివలె మనము గాంచుచున్నాము. కానీ వా _స్తవమున రాహువు సూర్యుని 

పట్టుకొనుటయేలేదు ఒక్క_డుఅయిన సూర్యునకు ( యీవికారములు (మార్పులు) 

అన్ని యూ ఆయా (పదేశములయందు కలుగుచున్న వాతావరణస్టితులను బట్టి 

ఆయనయందు మనమారోపించుచున్నాము. ఇప్రే జీవులయొక్క- 'వివిధోపాధి 
ధర్మములు, ఆత్మయందు కలుగుచున్నట్లు, జీవుని అనాది (భ్రాంతిచే తోచు 

చున్న దేకాని, వాస్తవమున ఆ పరమాత్మ ఒక్కడె సర్వప్రకాశకుడుగానుండి 
తానెట్ట వికారములను పొందకుండగనే సర్వమునూ, సర్వజీవులను వారి, వారి 
ప్రారబ్దానుసారమున ప్రకాశింప చెయుచున్నాడని, నిశ్చయముగ (గహించ 
వలెను... 



సంక్షీ ప్త అనుభవవాక్యములు ర్ 

మరియును ముముక్షువగువాడు తాను యిప్పుడు అనుభవించుచున్న 

శరీరము, అనుభవాదులు, అన్నియూ తన ప్రారబ్దక ర్మఫలాను భవముకు 

గాను కల్పితమై తనకు (ప్రా ప్తించిసవేకాని, యీ శరీరముతోగాని, యీ శరీ 

రానుభవములకోగాని తనకెట్టి వాస్తవ సంబంధములేదని గ్రహించవల యును. 

తన పురాకృతపుణ్య అభ్యాసపాటవములచే ఇట్టి గ్రహణనిశ్చయములు కలిగి 

ననూ, జీవుడు యిప్పుడు ప్రారబ్దవశుడు గనుక తన స్టూలదేహ, అంతఃకరణ 

తాదాత్మ్యములు వదలిపెట్టవు. అందుచే మోక్షొర్టీయైనవాడు-బాగుగ తనకు యీ 

దేహ, (ప్రపంచములతో యెంత మాత్రము వా స్త్రవసంబంధము లేదని తనను 

తాను అనగా యీ నేను అనునది యెవరు, ఎట్టిదియని తెలిసికొనిన, తనకు 

యిప్పుడు త దెహానుభవములయందుండు స క్షత క్షీణించి తన స్వస్వరూపా 

భ్యాసాదులకును, ము క్తికిని సాధనమగును కాన ముముక్షువు మనము లోగడ 

విపులముగాచేసిన అహం పదార్థవిచారణనుబట్టిన్నీ, తన యనుభవమునుబట్టి 
గూడ యీ నెను అనునది వాస్తవమున యేదియని తెలిసికొనవలయును. ఇట్లు 
విమర్శించి చూచిన (ప్రతివారికినీ యీ నేను, నేను, .- అను (ప్రతీతి తనలోనే 

కలుగుచున్నదిగాని బాహ్యమందెవరికినీ కలుగుటగాని గోచరించుటగానిలేదు 
గదా -__ అట్టిచో తన దేహములో యీ నేననుకొను పదార్థమెదియని విచారించి 

చూచిన వా_స్తవముగ నేను, అనుకొనదగిన పదార్శమేదియూ కనబడుటలేదు, 

కాని సూక్ష్మబుద్దితోడ, విచారించిన, నేను అనునది యేదోయొక పదార్థము 

ఆకాశములాగున అమూర్తముగ తోచుచున్నదని (గహించవచ్చును. అయి 

ననూ ఆకాశము జడమైనందున తనకు ప్రకాశము అనగా నెను అని తననూ 
తదితర సమ_స్తమునూ, (గహించునా మర్హ్యమును నాకిచ్చుశ కి, జడమైన యీ 

మహాకాళమునకెట్లుండును? అనగా యుండదు _ కాని నాలో ఆకాశమువంటి 

పదార్థమే మరియొకటి తోచుచున్నది. అదియే పరిపూర్ణాకొ శమె యుండవలెను, 
అట్ట 'పరిపూర్ణాకా శపదార్థము ే  మహాకీ శమువంటిదని, నేను యి స్సు డు 

యువాధిస్థితుడనై యుండుటచే (భాంతినొందుచున్నాను _ ఏలనన (శుతులు 

నేను నిత్య పరిపూర్ణ అఖండన్వ రూప్పడనని తెలుపుచున్నని - నేను సరిపూర్తు 



గ్56 (బ్రహ్మావిద్యానునస్టాన దర్పణం 

డనుకదా ! కాన యిదియే నాలోనున్న చిదాకాశముగ నుండవలెను. అయినను 

యిట్టి నా చిదాకా శపరిపూర్ణ స్వరూపమునే, నేను అను యీ పరిచ్చిన్న శరీరా 

ధ్యాసముతో గ్రాంతుడ 3 న్ వ్యవహరించుచున్నాను _ కాని వాస్తవమున నేణు 

నాలోని పరిపూ ర్రస్వరూపుడసే కావలయును ౬. ఇదియే నా వాస్తవ స్వరూ 

సము -- ఇందునలననే ను జ్ఞానవంతుడనై యున్నాను _ జ్ఞానమే నా వాస్తే 

వస్వరూపము కావలయును __ నాలో జ్ఞానన స్వరూపుడై స్వ(ప్రకాశముననున్న 

చిదాకాశస్వరూపుడనె, నేను కావలయును గాని. అన్యమగుటకువీలు లే దు_చిదా 

కాశ మేకానిచో నాకు నేను అను (పకాశమును మరియొక పదార్థమివ్వజాలదు, 

కాన నేను అనునది పరిపూర్ణ మై నాలోయున్న చిదాకాశమేయని స్పష్ష్టపడు 

చున్నందున నా స్వరూపము పరిచ్చిన్నముగా నున్నదనుకొనుట (బ్రాంతియే 

కానలయును గాని వా_స్తవమెట్లగును? ఇది భాంతి. అందుచే నాయందునూ, 

సరోపాధులయందును, అభిన్నముగానుండి (పకాశించుచున్న యీ జ్ఞాసస్వరూ 

సమైన సరిపూర్ణచిదాకాశమే నేను. అనిగ్రహించవచ్చును. చిదాకాశమన్ననూ 

(బహ్మాయన్ననూ యొకు_టియే. 

(పతిమానవునకున్నూ సర్వానుభవములు యీ నెను అను (వతీతితోనే 

కలుగుచున్ననూ,. వివేకి తన అనుభవమునుబట్టియే, యీ నేను అను (ప్రతీతి, 

కల్చ్పితమా(త్రమనియూ. వా స్తవముకాదనియూ, యిట్లు తెలిసికొనవచ్చును. 

వివేకులందరికినీ నేను అనునప్పుడు స్పురించుచున్నవి యేవనిన:_తనదేహాము, 

అంత కరణము, ఆత్య్మ,యేకదడా-ఈ మూడింటియందున దేహము కేవల జడ 

మగుటవలనూ, అత్మ అపరిచ్చిన్నదృుశ్య సర్వోపాధ్యధిష్టాన సరిపూర్ణుడగుట 

వల్ల నూ వీని రెండింటికినీ యీ పరిచ్చిన్నోపాధియైన దేహమును నేను అని 

వా_స్తవమున యనుకొనుట అసం భవమునూ, అనుచిత మేకదా కావలయును __ 
- త్ 

అట్లితరి మిగిలియున్నది తనయొక్క ఆంతఃకరణమను సూక్మోపాధి యొక్క. 
తలి , 

టియేకదా, ఇదియునూ జడమేకాని సాభాసముగానున్నది. ఈ భాసము అనగా 

ప్రకాశము ఆత్మధర్మముకాని తళదికాదు. అంమచేతనే ఆభాసుడనుపేరు కలి 
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గినది. ఈ ఆభాసుడను నామముచేతనే వా_స్తవముకాదని తెలియుచున్నది. లోక 

ములోగూడ నెవరినై నను వీడు యు త్రఆభా సుడనునప్పుడు ఏడు దొంగ లేక 

మోసగాడను ఆర్హములోనేగదా వాడుచున్నారు. ఇమే యీ సాభాసాంతఃకర 

ణము, లేక ఆభాసుడనువాడును యిట్టివా డేకాని వా స్తవుడుకాడు. అనగా తను 

వా స్తవమునకానిదిని లేనిదినీ, యున్నట్లుగా కల్పించుకుని, తసకు వాస్తవ 

ముగా యున్నట్లుచూపువాడు. ఇంతకన్న మోసమేమియున్నది. ఇట్లు చూపుచూ 

తానే ఆత్మయనునట్లు జీవులందరినీ మోసపరుచుచు జన్మపరంపర అనుభవ 

ములు చేయించుచుండును. కాని వీడు వా_స్తవుడుకాడు. దీనినంతయూ క ర్య 

త్వాభాసనిరూోపణలయందు విపులముగా తెలిపితిమి. వాస్తవమైన మన 

ఆత్మకు ఆయన యొక్క సత్యలక్షణములనుబట్టి, జన్మ, మరణాదులుగాని, 

క_ర్హృత్వభో క్రుత్వాదులుగాని లేవు. ఈ ఆత్మ చిదాకాశస్వరూపుడు. కేవలజ్ఞాన 

సుఖస్వరూపములు గలవాడు, పరిపూర్ణుడు. జీవుడు యిదియే తన వాస్తవ 

స్వరూపమని తెలిసికొని యిదియే తను నేను అని వ్యవహరించు (ప్రతీతికి 

వా స్తవస్వరూపమనిన్నీ, తస సత్యస్వరూపమనిన్నీ, (గ్రహించి స్వానుభవ 

మును శ్రవణ, మసస, నిదిధ్యాసనా ద్యభ్యాసములతో పొందుటకు సులభ 

సాధ్యముగనుండును. 

ముముకవు యీ సర్వదృృశ్య శరీరసంసారానుభవములను, నిర్మలా 

కాశమునందు కనబడుచున్న గంధర్వనగరము, మషేఘాదులువంటివని నిశ్చ 

యించుకొని తన అనుభవములను చేయుచుండవలెను. ఏలనన, జీవుడై న 

తాను నిత్యుడు, సంసారానుభవములు తనకు ప్రారబ్దక ల్బిత ములు. ఇని అంతః 

కరణధర్మములు - - ఇది కేవల కల్సితోపాధియని, లోగడనే తెలిసికొని 

యుంటిమి, - ఇ్తే వ్యవహారినిత్య మైన నిర్మలాకాశమునందు యీ గంధర్వ 

సగర, మేఘములు చూచుటకు కనబడుచున్ననూ, యేవిధముగను ఆకాశ 

ముతో సంబంధించక, వాటియంతట యని పుట్టి నశించుచుండును. కొని మరి 

యొక మేఘమావరించుచునే యుండును... కాని యివి నిత్యముగా నుండవను 



ళు? mt అం (బహ్మవఏిద్యానుస నాన దర్శణం 

విషయమందరకునూ 'తెలిసినదియేగదా. నేను అను శుద్దపదార్హము . నిత్యము_ 
తక్కీ-నవన్నియూ అనిత్యములు. కాన అట్టి అనుభవములనుగురించి వివేకియైన 
వాడు వామరత్వాదులుయుంచుకొనక (ప్రారబ్దానుభవములను యథాసం(పా 

పము, యథోచితముగా ననుభవించుచుండుట వివేకము. 

ఇంకనూ యీ (పప సంచమున సమ _స్తవ్యవహారములు, అనుభవములు, 

నామరూపములతోడనే జరుగుచున్న విషయ మందరకున్నూ తెలిసినదియే. ఈ 
నామరూపములు తీసివేసిన. (పపంచమను వ్యవహారమేయుండదు. ఇట్టి నామ 

రూపములు కేవల వ్యవహారకల్పితములు. కల్పితమనునపుడెల్ల యీ కల్పిత 

మునకు వా _స్తవపదార్హ మొకటి యుండితిరవలయును. కల్పితమన్ననూ, (భ్రాంతి 

యన్ననూ దాదాప్ప యొక్కటియే. ఇట్టి ,_భ్రాంతికల్పితములు నిరధిష్టానముగ 

కలుగుటకు వీలులేదు. కనుక సర్వ (ప్రపంచ వ్యవహారములకు అనుభవముల 
కునూ సాంకేతీకముగాను, కల్చితముగానున్న యీ నామరూవములకు . అధి 

ష్రానమేదియని విచారించిన, యీ నామరూపములను తీసివేసిన వి గులునది 
మేదయో అదియేకడా కావలయును. నామరూపములను సరము నూ జాసి 

పూర్వకముగ త్యజించిచూచినయెడల మిగులునది యేదియని విచారించి సూక్ష్మ 
బుద్దితో చూచినయెడల అట్టితరి మానవునకు మిగులుసది, నేను ఉన్నానని తికా 
లములయందు. తలచుట, నేను అను తన జ్ఞానము, నెను అను తనయందే 
పరమ।పీతిని పొందుచుండుట అను మూడు స్టేకుబన్నూ 3 నామరూసములు లేక 
పోయిననూ తనకు కలుగుచున్నవి. ఇట్లు కలుగ ఏటలేదని వరునూ చెప్పు 

జాలరు. కనుక యీ కల్పితనామరూపములను జాన పూర్వక ముగ త్యజించినను, 

యిట్లు మానవునికి తన అనుభవము, 'మిగులుచూ తనకుగోచరించుచున్న, 
ఉన్నాను అను అ స్తిత్యము, నేను అను తెలిపి (ద్రకాశము) యిదియే ఛాసరూ 
సత్వము, అన్నిటికన్ననూ తనయందు పరమ | పితియెన (పియత్యము, మిగులు 

చున్నవి, ' కౌని యిట్లు తనకు స్ఫురించుచున్ననూ, మూడు అనుభవములు 

అన్నియూ ఒక్కపదార్హమే, మానవుడు తన సూక్కదృషిని, యీ కల్పిత 
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నామరూపములను త్యజించిననూ, తానుమ్మాత్రము అ స్తి, భాతి, |ప్రియత్వము 
లతో నిర్మల మహాకాశమువంటి ఊహకుమించిన చెతన్య మొక్కటియే 

అఖండస్వరూపమున తానుగా స్ఫురించును, కాని తదితర మేమియునూ 

యుండదు _ యుండుటకువీలులేదు. ఇదియే చిదాకాశము - జీవునికి తన 
వాస్తపస్వరూపమైన అద్వితీయ (బహ్మపదార్హమై యున్నది. ఇట్లు ఒక్కటి 

మైన చిదాకాశ మే బీవునియందు సత్యపదార్థ మై అస్తి, భాతి, (పియత్వములతో 

సర్వదా (ప్రకాశించుచున్నది. ఈ అఖండస్వరూపమే జగదధిష్టానమనిన్నీ, 

యిదియే తన వా స్తవన్వరూపమనిన్నీ, నామరూపమా(త్ర (ప్రపంచము, తన 

(పపం చానుభవములు, అధ్య స్తములనిన్నీ అనగా కల్పితములని ముముక్షువు 

తన అనుభవమువల్లన (గహించవచ్చును. ఇట్లుగ్రహించిన తన సత్యస్వరూ 

పమును స్వానుభవసిద్దికిగాను సర్వదా తత్స్యరూపానుసంధాశాదులను విసువు 

జెందక ఫలపర్యంతముచెయుట ముముక్షు కర్తవ్యము. జిజ్ఞాసువు యిట్లు 

చేసిన నేమిలాభమని శంకించకూడదు. ఏలనన ఈ సంసారము దీర్హరోగము 

వంటిది _ జొషధనేవ వలన వ్యాధి ఆ రోజుననే తగ్గుటలెదుకదా. అందు 

యిది అనాది, దీ ర్లరోగము. కాలక్రమమున గుణమిచ్చును. అయిననూ 

మానవునకిది, వ్యవహారనిదర్శనము కాన, వ్యాధియుపశమమును గురించి 

శంకించవచ్చును. కౌని జీవునియొక్క- సంసార దీర్చరోగనిర్మూలనకుగాను 

యిది [శుతిమాతచే చెప్పబడిన మహౌషధము గనుక, విశ్వాసముతో దీనిని 
సెవించిన జీవునికి తప్పక సంసారదుః థఖోపశమమును, దేహవిము క్యనంత 

రము సంసారనిర్మూలనముగావించి ము కిని చకూర్చు పరమ జొషధ 

మిదియేనని గట్టిగ నమ్మవలయును. “సం శయాత్మావినశ్యతి” అని స్మృతి 
వాక్యము తెలుపుచున్నది. (శుతిజీవునకు నూరు తల్లుల సమానము గాన ఫలము 

కలుగునాయని సంశయించి అవిశ్వాసము పొందుట అనర్హ "హెతువగును. ఈ 

(బహ్మావిద్య సంసారదుఃఖమును దాటుటకు నావవంటి సాధనమై సంజీవి 

యగును. 

ఇంకనూ లోకమునందు మానవులం దరును సమ _స్తపదార్థములకన్నను 
వారి ప్రాణముతో సమానముగ _పేమించునది అర్థము. ఇది అందరికినితెలిసి - 
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అనుభవములోనున్న విషయమే. లోకోక్తి గూడ “అర్థం ప్రాణం” అని అర్థమునే 

ముందు చెప్పుచున్నది. ఇట్లు యేలనన (ప్రతిమా నవునకున్నూ దానివలన తనకు 

కావలసిన సుఖము చేకూరునను నిశ్చయయే దీనికి కారణము. (పతివారును 

అర్హమును (పేమించుట, తనపు కావలసిన సుఖమునిచ్చునను తలంపుతోడనే 

గాని మరివేరుకాదు. కనుక అర్హమువభ మానవుడు కోరునది తన సుఖము 

కాని మరియొక టికాచని స్పష్ష షపడుచున్నది. అనగా యీ అర్హమును మానవుడు 

తసకొరకు సుఖసాధనముగ గహించుచున్నాడు కాని అర్ధముకొర ౩కౌదు. 

ఎప్పుడు యింత తను _పేమించిన అర్థమునుగూడ తన సుఖము నకు భంగము 

కలుగచేయునను నిశ్స్పయమునకు వచ్చినయెడల, తన సుఖమును మిగుల్చు 

కొనుచూ ధనమును ఆఖరుకి తప్పనివిధిగా వదులుచున్నాడు. కాన దీనినిబట్టి 

చూచిన మానవాశయమెమనిన, తన సుఖము ముభ్యముగాను ఆర్హమును సరం 

పరగ తన సుఖసాధస మగుననియేగడా కోరుచున్నాడని తేలుచున్నది. 

గనుక మానవునకు, సుఖము ముఖ్యము, సుఖసాధన మైన అర్థము గౌణము 

అనియేగదా నిశ్చుయించవలయును. మానవుడు తన సుఖసాధనముగా న్ట్లు 

గ్రహింపబడుచున్న అర్థము తనకు తాత్కాలిక సుభాభాసమునిచ్చుచున్న డెకాని 

ధుఃఖమిశ్రితముగాని సుఖమును శాశ్వతముగా నిచ్చుటలేదు. మానవునకు యీ 

అర్హము వ్యవహారసుఖసాధనమగుచున్ననూ, వ్యవహారద శయందుగూడ అట్టి 

సుఖమును సర్వదా నివ్వజాలక అప్పుడప్పుడు తాత్కాలిక సుఖమునుమా(త్రమే 

యిచ్చుసామర్య్యముగలదై యున్నది. ఇట్టి తాత్కాలిక సుభానంతరము జీవునకు 

దుఃఖము తప్పుటలేదు. ఎంత. ధనవంతున్నికైననూ దుఃఖము యొకపక్క 

కాచుకునే యుండును, ఎందుల కిట్ట్లుకలుగుచున్నది యనిన యెడల దానియా థా 

ర్ధ్యము, యీ అర్హ, పరమార్థముల వాస్తవికతను బాగుగవిడారించి (గ్రహించిన 
కాని తెలియదు. 

శ్రీమాగురువర్యులు తరుచుగ “సరమార్థములో అర్థమున్నది గాని 
ఆర్జములో పరమార్హములేదు” అని వోధించుచుండెడివారు. మొట్ట మొదలున 
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శబ్దసరణినిబట్టి యిట్లర్ణము చెప్పుచున్నారేకాని మరివేరేమియూ లేదనితలచి 

యూరకుంటిని._.కాని కొంతకాలమునకు, యీ మాటలకు బై వపూజాదికముల 

వల అరలాభమెన భో గ శ్వర్యములు, మాసవునికి అలుగుసుకాని డెవల ధనా 
గా ణ్ ౦ ల్ల 

దులవ్ర దె వభక్తి పరమార్థచింత కలుగదను విధమున యొక తిరుగ 

అర్హము స్పురించెను. కాని మరికొంతకాలమునకు అనగా సుమారు యిరువది 

సంవత్సరముల తదుపరి యీ మాటలయర్థము యింతమా(త్రమే అయియుండ 

దేమోనని తోచుటచే కాలక్రమమున యీ మాటలయొక్క ముఖ్యార్థమేమె 

యుండుననితలచి, దీ రకాల విచారాదులవల్ల నిట్లు [గహించగలిగితిని. అదా 
య ౧౧ రాం Cy 

నిని ముముకుజనోపయోగంబుగ నుండునను తలంపుగ, యిచట యుదహ 

రించుచున్నాడను. 

సరమార్ధమనగా, శాశ్యతసుఖము - స్వస్వరూపజ్తాసము. యిదియి 
స రా దః 

స్వరూపసుఖము. దీని స్వరూపము సుఖముకాని మరియొకటికాదు. అర్థమనగా 

(ప్రపంచము, వ్యవహారోపయోగిపదా ర్రములు, వీని స్వరూపము సుఖాభాసము, 

దుఃఖమి శితము. ఇందు అరము అనగా (పపంచము, అధ్య సమెనదడిగాసు 
డు ౨ 

అనగా కల్పితము పర మా ర ము వాస్తవమైనదిగానుండి అధిషానము 

గాను యున్నవి. ఎల్లప్పుడును అధిష్టానము సత్యమైనదిగానున్నూ అధ్య స్తము 

కల్పితముగానుయుండును. ఇది నియమము. అధ్యస మన్ననూ,కల్చితమన్ననూ 

(భాంతియన్ననూ యొక్కటియి. (్రాం తిపదార్థములన్ని యూ విపరీళజ్ఞాన కల్సి 

తములుమాతమె వసుయాథార్యములెనివిగనుక_(భాంతిపదార్గములకు నాశ 
షు — Cy కు ॥ 

ముండుటకు వీలులేదు. కొని అట్టివి - నస్తుయథార్గస్వరూపజ్జానముచత మిథ్య 

యగును. అనగా లేనివేయగును. __ అర్హసంబంధమైన యో వ్యవహారపదార్హ 

ములన్ని టిసీ, యున్నవనియూ లేవనియూ, (గహించుటకు రెంటికిసీ వృత్తి 

జానమే సాధనమగుచున్నదిగాని, వసుస్వరూప వా స్తవికతాఒవా స్తవికతలు 
మల అణాల అవి —0 

సాధనమగుటలేదు, స్వభావస్వరూపములచే శ్రైశకార్యములుగూడ  సుఖముగ 

సుఖజ్ఞానముతో నిర్వ _ర్రింపబడుచున్నవిగడా: ఎట్టనగా మానవునికి శస్త్రచికిళ్స 
36. 
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దుఃఖకరమైన దై ననూ తదుపరి తనకు నుఖమునిచ్చునను జ్ఞానముతో భరించు 
చున్నాడు. తల్లి (ప్రసవవేదనను తనకు శిశువు కలుగునను సుఖజ్ఞానముతో 

సంతోషముగా భరించుచున్నది. స్వరూపస్వభావములచే మిక్కిలి శీతోష్టాది 

వర్షములకోర్చి “రెండు మూడుగంటలు యొకేవిధమున జనసమ్మర్షమున నిల 

బడుట యెంతశ్తే శకరమైననూ, చిత్రపటములనుచూచు సుఖజ్ఞానముతో దానిని 
సంతోషముగా  కొందరుచేయుచున్న విషయమంచరకున్నూ 'వత్యక్షమే. ఇ-కై 

అతితి క్రతగల కొషాయాది, జొషధములను తనకు ఆరోగ్యముకలుగునను సుఖ 

జ్ఞానముతో సేవించుచున్నారు. అయిననూ సర్వమానవులకున్నూ సుఖానుభవము 

నందు (పీతియును దుఃభానుభవమునందు కేశాదులేగదా కలుగుచున్నవి. 

అందుచే (ప్రతివారును సుఖమునే కోరుదురుకాని దుఃఖము నెవ్వరును కోరరు. 

కాన సుథానుభవ మెట్టది 2 దుఃథానుభవమెట్టదిః అని సూక్మ్మబుద్దితో నాలోచిం 

చినయెడల సుఖజ్ఞానముతొ పెందు అనుభనముల సుఖకరములుగను, దుఃఖ 

జ్ఞానముతోపొందు అనుభవములు దుఃఖకరములుగను తోచుచున్నవి యనుటకు 

సందియములేదు. ఈ సుఖదుఃభాద్యనుభవములయందు జీవునకు తనజ్ఞాన మొ 

(పధానమగుచున్నది. అయినను యీ జ్ఞానములన్ని యూ విషయవృతి, రూప 

మగుటచే తాత్కాలికములయి విషయాంతరములనుకోరుచూ తిరిగి ఆవిషయ 

(ప్రా_్తివరకు జీవునికి దుఃఖము కలిగించుచుండును. ఇట్లు అర్హముచే కలుగు 

సుఖములు మానవులలో కేవల అర్ధరూపమైన వ్యవహారధనమున్న యెంత 

యెశ్వర్యవంత్తునై ననూ విషయభోగానంతరమున దుఃఖముపాలు చేయు 

చున్నవి. ఇట్టి కేవల అర్హముతోపొం దు విషయసుఖములు మానవునకు దు౭ఖ 

మిృశితముగాని నత్యసుఖము నివ్వజాలవు. ఎలనస యీ అర్థలా భసుఖములు 

అనిత్యములె న అల్బములు గనుక కేవల నిత్యసుఖమునిచ్చు నామర్థ్య్యము 

వీనికిలేదు. కాని సరమార్దిసుఖమో నిత్య, నిరతిశయ, పరిపూర్రసుఖముగాన 

మారుటకు వీలులేదు, దీనివలన మానవునకు కలుగుసుఖము నిత్యమై పర 

మార్గమగును. అనగా అర్హములలోనికెల్ల సర్వోత్క్బృష్టమైనది యని . 

యర్థము. ఇంతకుమించిన శాశ్వతము మరొకటిలే దు. కనుక యిట్టి పర 
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మార్గమందున కేవల అర్హము ఆభాససుఖమాక్రమై లేశాంశముగనుండును, 

లేశాంశమైన అర్హమందు సర్వోత్క్బృష్టత, పరిపూర్ణ తలుండుట యసంభవము 

గదాయని వా_స్తవమును (గహించగలిగితిని. ఇదియే డా 

కావున సరమార్ధము న్మాశయించిన మానవునకు సుఖము నిత్యమై 

తనంతతానుగనే లభించును. దీనికి చేరు (ప్రయత్నమక్కరలేదు. ఇది నిత్య, 

నిరతిశయమెన అఖండ పరిపూర్ణ సుఖస్వరూపము. మానవుసకిట్లి నిత్య, నిరతి 
ర్లు ౬ డు 

శయసుఖము కలుగునప్పుడు అరసంబంధమెన తాత్కాలిక విషయసుఖములు 
ఢా మా 

తాను కోరకపోయిననూ, ఆనుషంగికముగనే యుండును.. ఇదిగాకనూ మాన 

వుడు తన వరమార్థలాభముతో అర్జసంబంధమైన విషయానుభవములనన్నిం 

టిస్ తస పరమార్ధ కానబలముఇ, అక్షలా భముచె కలుగు విషయసుఖము 

కన్న ఎక్కువ పరమ సుఖానుభవముతో అనుభవించ సమర్థుడగును. అనగా 
అనుభవము అప్లై కలుగుచుండును-ఏలససన తస పరమార్థ సుఖము నిత్య పరి 

పూర్త ము గనుక యిది సుఖలేశాంశము లె న అర్హసుఖములందు అ సయత్న ము 
లా " 0 యి 

గన భాసించుచుండును _- ఇదియ సరమ లాభము. ఇంకనూ విష 

సుఖములు అలములు గనుక, అల్బము అధికవస్తువుసందు యుండవచ్చును 

కాని అల్బవస్తువునందు సర్వోత్క్య్బూష్టత. పరిపూర్ణ తలు యుండుట అశక్యము 

గదా. అందుచే సరమార్హములో అర్జమున్నదిగాని అర్థములో పరమార్థము 

లేదనిన్నీ, యుండదసిన్ని నిశ్చయమగుచున్నది. 

కనుక ముముఖువు సర్విదాపరమార్థము నాశయించుటయే, విచేక 

మనిన్నీ, సరమ్మశేయోదాయకమనిన్నీ (గ్రహించవలెను. అట్టి వలమార్థ స్వరూ 

పము యెట్టిది యనిన, (ప్రతిమానవుడునూ అహం నేను అని, అనుకొను 

చున్న  అహంశబ్దమునకు లక్ష్యార్హమైన తన (ప్రత్యగాత్మ స్వరూపమే తాను 

ఆను చేను అనిన్నీ అదియే సర్వదృుళ్యాధిభ్టానమై, సర్వజీవులయందున ఆత్మగా 

(పకాశించుచున్నదనిన్నీ అదియే తన స్వరూపమునిన్నీ [గహించవలెను. 
ఇంకనూ యిదియే తన అద్వితీయ అఖండ పరమాత్మ స్వరూపమనిన్ని, యీ 
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(పత్యగాత్మస్వరూపుడై న తాగే యీ పరమాత్మయనిన్ని, అదియే సర్వ 

దృుశ్యాధిష్టానమనిన్నీ, యింతకు వెరువాస్తవమున ప్రపంచము నందేదియునూ 

పపంచాధిష్టానమనిన్నీ తనయందు అధ్యస్త 

మైన యీ సర్వ్మప్రపంచము మిథ్యామా(త్రమేసనిస్నీ, తన వాస్తవ స్వరూపమే 
నిత్య, నిరతిశయ సుఖమనిన్ని యిదియె తనకు ముక్తి, మోక్షము అనునది, 

నిశ్చయమున (గ్రహించి స్వానుభవము నొందుబయే,. యీ విచారణకు సరమ 

Gl, ర సై న. GA ARN GC: గ. జ్ గ్రే 

(ప్రయోజనము. 

ఇంకనూ ముముజప్ప స్వశరీర సర్వ మిథ్యాత్వమును బాగుగ (గహించి 

అభాాసకాలమందు, సరో ఇవాధి వినిర్మ్యూమై మెస తన అఖండ. పరిపూర్హ 

తన్యము నం దెంతంత ప్రీతి, నిశ్చయ, దార్హ్యముల నొందుచుండునో అం 

తంత యీ జిజ్హానువునడు, దృళ్యస శ్ర కతాభి మానము ములు విలినమగుచుండును. 

ఇదియే జీవన్సు క సతికి నాధనము, సర్వజీవులకునూ సుషుప్తియందు స్త 

తాభిమానములు విలినమగుచు సుషుప్తి సుఖము కలుగుచున్నది. ఎట్టన జీవు 

అజ్ఞాసమునందు విలీనమగును, 

కావున వృ_క్తి £ కప్పుడు, విషయ సంసర భాదరినుభూతియుండదు. అప్పుడు 

వృ_త్రిఘసిభవించిన ఘృతాకారమున నుండును _ అనగా వృత్తి, 

యెపిషయాకారమ్నాను పొందదు _ కావున అట్టి సుషుప్తి కాలములో వృత్తి 

నిర్విషయముగనే యుండును = ఇట్టి. నిర్విషయస్థితియే జీవునకు పరమ 
సుఖము. కానీ యీ సుఖము అజ్ఞాన పూర్వక మైనందుననూ, జీవునియొక్క- 

(ప్రారబ్ద శేషానుభవము మిగిలియుండుట చెతనూ, తనకు నిత్య నిరతిశయ 

సుఖము నివ్వజాలక జీవుని (గ్రారబ్దవశునిగా గాపించుచు సంసారము విడు 

వదు. ఈ న్నిద్రాసుఖ మనునది తమోగుణ (వధాసమగుటచే, జీవునికి కేవల 

సుఖము నిత్యముగా నివ్వజాలదు. ఈ సుఖము, వృత్తి అజ్ఞానమందు అయిం 

చుటచే కలుగుచున్నది కాని జీవునకు, తన జా క్షాసపూర్వకము గ, కలుగుటలెదు. 
కావున జ్ఞానాభ్యాసకుడు తస శె శా ప్రజ్ఞా? బలముచే, ధ్యాగసమాధ్యభ్యాస కాలము 
అందు అద్వితీయ, అఖండ, నిర్విషయ సుఖమును తన వృత్తి తి సహాయముతో 
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జ 

ప 

నభ్యసించుచురిడవలెను. ఇట్టె అభ్యాస పటిమయే, కాలక్రమమున యీ తన 

నిర్విషయక వృత్తి త్రి జ్ఞానమే త అజ్ఞానమును నశింప జేసి, సరూప జ్ఞాన 

సుఖము నిచ్చుచూ ప్రారబ్దాంతమున చరమ వృ తిసాకొత్మా-రము నొసగును 

అనగా జీవునకు వృత్తి నశించి, కేవల స్వస్వరూపత్హానము శేషించును. 
గ్త్ క 

ఖ్ కాపున ఏ జ్ఞానాభ్యాసకుడు తన నిర్విషయిక వృత్తి జ్ఞానాభ్యాస 

బలముచే, స్వశరీర సర్వదృశ్యమిధ్యాత్వ నిశ్నయము నొంది, తన ప్రార 

బ్రానుగత వ్యవహారముల నాచరించుచుండునో అట్టి వానికి దృశ్య స్వరూప 

మంతయునూ, తన (వారబ్దానుభవమునకు గాను కల్పితమైన పరిస్టితియని యూ, 

ఇది అంతయూ తాక్కాలికము అనిత్యము అను నిశ్చయముతోచి, తన దేహో 

నుభవములను చేయుచుండును. కావున యీ అనుభవములు జ్ఞానికి 
సక్షతాభి మానములను కీ ణి ౦ స జేసి వాస్తవముగా గాని తీవముగా 
గాని సుఖదుఃకాదులను ముముకువునకు కలుగకేయజాలవు. ఆయిననూ యిట్టి 

అనుభవము అన్నియూ, సాధారణ మానవులకు వాస్తవ సువర్జాభరణములు, 
కృతిమ సువర్ణాభరణముల యందుండు స్క్రతాభిమానములునలె నుండును... 

అనగా మాయబంగారు వస్తువు. లాభసష్టముల వ్ర కలుగు సుఖదుఃఖముల 

నలె నుండును, అనగా దానివల్ల కలుగు సంతోష దుఃఖములు గూడ తక్కువ 

గానే యుండునుగదా -- ఇస్తే యీ జ్లానాభ్యాసకుని స్టితియూ నుండును, 

పిద్వాంసునికి యీ. ఆధా డాససుఖిదుఃఖములను, నిన శ్రింన జేనుకుని, నిత్య 

సుఖమును పొందుటయే వివేకముగడా ! ' సామాన్యులకై ననూ సం సార 

దుఃఖమును త గించుకొనుటకు యిదీ పరమ సాధనము _ కావున యిదీ సర్వు 

లకునూ (శేయోడాయకమని వేరుగ జెన్స పనిలేదు. 

ఇట్టి జ్ఞానాభ్యాసమే కాలక్రమమున ఆత్మజ్ఞానము నిచ్చును. ఈ ఆత్మ 

క్షానము కన్న మరియొక యుత) రాలిష వస్తువు లేదని “ఆత్మజ్ఞానాత్సరం 

నా స్తీ” యను వసిష్ట వచనము తెలుపుచున్నది _ మానవులకు దుఃఖము 

చెండు విధముల కలుగుచున్నది. అవి యవియనిన మొదటిది ఆధి, రెండవది 
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వ్యాధులు _ ఆధి, యనగా జీవునకు జన్మపరంసరగా అజ్ఞానముచే కలుగు 

చున్న సాంసారిక మానసిక దుఃఖము. వ్యాధులనగా దేహోపాధి వైకల్య 

ములచే కలుగు దుఃఖము. ఈ వ్యాధులు కర్మజములని, దోషజములని రెండు 

విధములు-ఇటి వన్ని యూ వాటి బలాబలములను బట్టి కొషధసెవ, శాంతిజప, 

హోమదానాది (క్రియలచే తగ్గును, కాని ఆధియైన మనోవ్యాధికి మందు లేదని 

లోకసామెత, అయిననూ దీని చికిత్సకు యొక్కటియె యుపాయము శాస్త్రము 

తెలుపుచున్నది. అది యేదియనిన సమస్తమైన మనొవ్యాధులకు మందు 

ఆత్మజ్ఞాన ' మొక్క-టియే. ఈ పరమౌషధమును చేవించిన, జీవునకు దుఃఖ 

మెన్నటికిని తిరిగి జనింపక శాశ్వత సుఖము నిచ్చును. బీవు'కు యీ ఆత్మ 

జ్ఞానమను కొషధముచే దుఃఖము శాశ్యతముగ నశించును. అప్పుడు “ఆత్యం 

తిక దుఃఖనిన్స త్తి 'రెవమోక్షః” అను వాక్యము ననుసరించి అట్టిస్టితియే జీవు 

నకు మోకస్వరూపమగును. కాన జీవునకిది పరమలాభము _ దీనినే: 

శో॥ ఆత్మజ్ఞానం వినా సాధో నాధిర్నశ్యతి రాఘవ | 

యథారజ్ఞవబోధేన వినాసర్పో న నశ్యతి ॥ 

అనగా (త్రాడునందు దోచిన సర్పము (త్రాడు నెరుంగకున్న నెట్లు నశింపదో 
అనై జన్మాది మూలంబె న సాంసారిక మనోదుఃఖములు అనగా ఆధులు, 

ఆత్మజ్ఞానము చేతగాని నశింప నేరవని, అవతారరూసంబున రారాజై న (శ్రీరామ 

చం(దునికి వసిష్టభగవానులు తెలుపుచున్నారు. కావున అనుభవరూపమైన 

యీ ఆత్మజ్ఞానాభ్యాసము సర్వులకునూ పరమ (్రేయోడాయకమున్నూ, ము క్రి 
రః = 

మార్గము నగునని, (గ్రహించవలెను. 

ఆ త్మజ్ఞాన మనగా జీవుడు (శుత్యు క్యనుభవములతో తన సత్య 

స్వరూపము అద్వితీయమనిన్నీ, తానే సర్వాధిష్టానమనిన్నీ యీ స్వశరీర సర్వ 

దృశ్యము కల్పితమైన వ్యవహార మాత్రమెననిన్నీ తెలిసికొనుట - ఆది 

యెట్లనిన -- ఛాన్లోగ్యోపనివ త్తులో ఇట్లు చెప్పబడినది _ 
చం... ద అజ గా 
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వచ హారి ఎగ్ ఆక అద జ అను న ౬ 
యథాన యి కేనమృత్సిం డేన సర్వంమృన్మయం విజ్ఞాత౭ంస్యాత్ 

వాచారంభణం వికారోనామ దేయం మృ తికేతే౭వసతర్గమ్ ॥ 
వావి అ చి 

అనగా _ మృత్పిండము తెలియబడినపుడు తద్వికారములగు ఘటశరావాదు 

లన్నియు మృత్స్వరూసముకన్న అతిరి క్రములుగావని తెలియబడును. ఏల 
యసగా _ ఘటశరావాది వికారము లన్నియు వాడ్యాతములేగాని, వస్తుతః 

వేరుగా లేవు. కావున వికారజాతమంతయు నామమా(త్రము అసృతరూపమునై. 

యున్నది. ఒక్క మృ త్తుమ్మాత్రమే సత్యము, అనిన్నీ ఇంకనూ. “ఐతదాత్మ్య 

మిదగ్౦సర్వం తత్సత్యం సఆత్మా తత్త్వమసి" అనగా సరిదృశ్యమానమగు 

సీ ప్రపంచమంతయు పూర్వోక్తమగు నద్దూ)ప్టబహ్మయే ఆత్మగా కలది. 

అనగా (బహ్మస్వరూసముకన్న అతిని క్తమగు (వాస్తవ) స్వరూపము జగ త్తుకు 

లేదని భావము. ఆ(బహ్మయే సత్యస్వరూపము. అదియే ఆత్మ. అట్టి అత్మ 

స్వరూపము నీవై యున్నావు. 

అసి పై (కుతి వచనములు విశదముగా తెలుపుచున్నవి = కావున 

ఈ (శ్రుత్యర్రమును జిజ్ఞాసువు తస  అనుభనమునకు తెచ్చుకొనుటయే జ్ఞానా 

వ్యాసము -- దీనివలన సిదించు స్వానుభవమే ఆత్మజ్రాసము -- 
థి మో 

(బహ్మాభ్యాసకునకు నిగ (దము నుభలక్షణము 

ఈ నిర్వేద మనునది తీవ ముముక్షువునకు తన జ్ఞానాభ్యాస పరిపాఠ. 

మున వివేకముచే కలుగుస్టితి, నిర్వాద మనగా వె వె రాగ్యము. వై రాగ? శ్రములెని 

వేదాంత జ్ఞానము నిప్పయోజ నము. ఈ వై రాగ్య మెటుల నుండవలెననిన, 

జ్ఞానపూర్వక నిశ్చయమైనదిగా నుండవలయును గాని, కేవల తమః (ప్రథా 
నులై_ విషయ(పవృంత్తి లేకుండుట వైరాగ్యము కాదు. ఏలనన అట్లుండుట 

జడోపాధులై. న కుడ్య, శిలాదులకు సూడ సమానమేగదా [ కావున చేవల 

విషయభోగ (పవృ త్తి రహితముగ నుండుటయే వై రాగ్యము కాజాలదు. 

ఈః (బహ్మజ్ఞానాభ్యాసకుడు, యెట్టవా డసగా శాస్త్మ్మశవణ, మననాదులచె నేను, 
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అహం అను కన వా స్తవ స్వరూపమే స సత్యమైనదనిన్న్, ఇదం అను యీ 

(సపంచమంతయూ మిథ్యామాతమని తెలిసికొని, పరమార్ధ వా_స్తవమున 

నున్నది తన సత్య స్వరూపమైన ట్రహ్మపడార్థ మొక్కాటియే తప్ప, తదితర 

ములన్నియూ అవా _స్తవములని (కుతి, యు క్యనుభనములతో నిశ్చయించు 

కొని తాను _బహ్మభానము నొందుట కభ్యసించువాడు. ఇట్ట అభ్యాసకాలములో 

తీ వముముక్తువున కిట్టి నిర్వదము కలుగుచుండును. ఇది అభ్యా సకునకు 
వైరాగ్య శుభసూచకము, సంపత్తి యగుచున్నది. ఈ నిర్వేద స్వరూప 
మెట్లుండుననిన, యీ అభ్యాసకునకు తనలో నిట్లు తోచుచుండును. అదియే 
మనిన, అభ్యాసకుడు తనలో తానిట్టనుకొనును. “ఎంతవిచారించిననూ నాకో 
యౌ [పసంచమున పరమార్థనత్యపదార్థ మేదియునూ కనబడుటలేదు. ఇందు 

దేనినిన్నీ నమ్మి నెను నిత్యముగా ుండుపీకు వీలు కనబడుటలేదు. 

ఈ దృశ్యమందు సమస్త భూతములునూ , దేశకాల వస్తువులున్నూ యీనా 

దేహము అనగా స్థూలసూక్ష్మ దేహములు రెండునూ గూడ, (తివిధాణాధిత 

ములుగాక, యీ దేహాదులు కేవలము నాయొక్క (ప్రారబ్ద కర్మఫలానుభవము 

లకు మాత మె కల్పితమైన యుపాధులుగా కవ 'వదుచున్నవి గాన గాని, వీనియందు 
వాస్తవికత యొంతమాతము కనబడుటలేదు.____నాకు యీ స దృశ్యాను 

భవములునూ యీ కల్పితదేహమును బట్టియేగదా see ఈనా 
_ దెహాదులు కల్పితములై అనిత్యములై నమ్ముకొనుటకు వీలులేనివై యుండగ, 
యీ నా దేహమును బట్టియే నాకు వచ్చిన యీ పత్ర, మిత, కళ్ళత, విత్త 
కే(తాదులునూ, ధనకనక వస్తువాహనాదులునూ, వ్యవహార స శ్రాధికారము 
లున్నూ, మాత మెట్లు వా_స్తవములు కాగలవు _ ఈ దృశ్వ్యానుభవము 

లన్నియూ నాకనుల ముందరనె సదా మారుచు నశించుచున్నవి గదా- ఈనా 
క_ర్తృళత్వాదులునూ, స త్తాధికారములునూ, అధికార సంపదలున్నూ, అది 

యిది యననేల సమస్త దృశ్యమునూ, నాకు యీ కల్పిత దేహముతోడనే 
అంతమగుచున్న వే. వీనినే, నమ్మి ఆధారపడుట యెట్లు ? కావున నేను వాస్త 
వముగా నాశాశ్వత అనగా నిత్యనుఖమున-కాధాళపడదగిన పదార్థ మేడియునూ, 
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నాకీదృశ్యమందు కనబడుటలేదు, కాని ప్రారబ్ణానుభవమెవ్వరికై ననూ తప్పదు 

గనుక, వీనియందు సదక్తతాభిమానములు విడచి నా (ప్రారణ్ఞానుసరణమున 

లోకవ్యవహారము నాచరించెదను. ఇది విధిగడా. అయిననూ గురు, శాస్త్ర 

బోధచే నాశ్రవణ మననాదుల వలన, బాగుగ పరిశోధించి చూడగ, యీ 
ఒక్క_నేను, అను, అహ౦పదా రము మాత్రము సర్వకాల సర్వావస్థల 

యందునూ అనుస్యూతముగ అబాధితమై నిత్యముగ (ప్రకాశించుచున్న 

విషయము స్పష్టముగా కనబడుచున్నది _ కావున యీ అహంపదార్దమె నా 

కాధారముగ, కనబడుచున్నది. కాని నేను అనుకొనుచున్న యీ దేహదులు 

నశించుచున్నవి. గనుక యీ దేహాదులు నేను; అహం అనుకొను పదార్ధము 

నకు వా_స్తవికార్థమగుటకు వీలుకనబడుటలేదు. కావున 'యీ నేను అను 

అహం (పతీతికి వాస్త వికార్గము మరియొకటిగా నుండవలయును. విచారించగా 

శాస్త్రము యీ అహం అను నేనే, పరమాత్మనని బోధించుచున్నది. శాస్త 

మెన్నటికినీ అబద్దము చెప్పదు-చెప్పుటకు వీలులేదు. నా శాస్త్రీయ. వివేచనాను 
భవములను బట్టి గూడ నిస్తే కనబడుచున్నది. కావున యీ అహంపదార్డ్ 

మెట్టది యైన యెడల, నేనాపరమాత్మనే యగుదునని విచారించెదనుగాక--ఇట్లు 

దీనిని గురించి, (శుతి, యు క్యనుభవములతో విచారించగ, నాకు ఈఅహం 

పదార్థమే నా పరమార్ధ సత్యస్వరూపమనియూ యిదియే నా నిత్య నిరతిశయ 

సుఖస్వరూపమనియూ నిశ్నయమగుచున్నది. ఇదితప్ప మరి వేరేమియునూ 

సరమార్ధ వాస్తవము కనబడుట లేదు గాన యిదియే నాపరమార్థ స్వరూపమై 

యుండవలయును. ఇదియే నా అఖండ, సచ్చిదానంద పరిపూర్ణ స్వరూపము. 

కౌని యిప్పుడు నాకు నావాస్తవ స్వరూపము స్పష్టముగా తెలియుటలేదు _ 

ఇట్లు తెలిసికొని స్వానుభవము నొందుటకు (అనగా సంపాదించుటకు) 

యీ వృత్తి రూపమున నున్న నా యుపాధియే సాధనముకాని, మరియొకటి 

కనబడుటలేదు. కావున నాయొక్క వృ త్తిరూస ఉపాధినే శరణ్యముగ తీసు 

కొని నా సత్యస్వరూపమును ఫలావగతి పర్యంతము అనుసంధానము చేయు 

చుందును” అను నిశ్చయము నొందును, మ ముకువునకు శానా ౨భ్యా 
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సాదుల పటిమచే, బహుజన ప్రయత్న సుకృత ఫలముగ నిట్టి ని ర్వదస్థితి 

కలుగును, కాని యిది సామాన్యముకాదు. ముముక్షువునకు తన వాస్తవ 
స్వరూప సుఖమును గురించి యిట్టి మనోవ్యసనము కలుగుటయే జ్ఞానోదయ 

శుభసంప త్రియని (గహించవలయును __ “మనుష్యాణాం సహ (నేమ కశ్చి 

ద్యతతిసిద్దము” అను గీతావచనము తేలుపుచున్నటుల వేలకొలది మనుష్యులలో 

నొకానొక తీవ ముముక్షవు మోక్ష సిద్ది కై (పయత్నించును. అట్టి వారిలో 

బహుజన్మ సుకృత ఫలముగ అభ్యాసకునకిట్లి నిర్వదస్థీతి అనగా జ్ఞాన పూర్వక 

వై రాగ్యము కలిగి స్వస్వరూప సాక్షెత్కార సుఖము నిచ్చయించి అనుసంధా 

నాదుల చేయుచుండును, అట్ట అనుసంధాన మెట్లుండుననిన : ా  

“నేను యీ దేహాదులుగాని, సంచభూతములుకౌని, దృశ్య పదార్థ 

ములలో నేదియునూ గాని కాను, చేను “అహం” అను నావాస్తవ స్వరూపుడ 

నైన నాకీ, (ప్రత్యగాత్మనె న పరమాత్మ. అహం అను నేను _ సర్వాధిషాన 
న . మా ఆ © 

స్వశరీర సర్వోపాధివినిర్ముక్త, సజాతీయ, విజాతీయ, స్వగత భేదరహిత, 

స్వ(పకాశ, జగదుత్ప్చ త్తి, స్టితి, లయ, వివ ర్త అభిన్న నిమితో కోపాదాన కారణ, 

నిత్య, నిరతిశయ, అద్వితీయ, సచ్చిదానందస్వరూప, అఖండ, పరిపూర్ణ 

భై తన్యుడనని సర్వదా స్వస్వరూపానుసంధానాదులు ఫలావగతి పర్యంతము 
QQ 

జేయుచుండును__ 

జ్ఞాని నిత్యానుసంధానము 
రా 

జ్ఞ్రానాభా కుడు తన వ్యవహారకాలమందు గూడ తన సరమార్థ 

స్వరూపము సెట్లు విమర్శించి గుర్తించుచుండవలయును. అది యెట్ల నిన తన 

యుపాధి; భూమండలము (గోళము) వంటిదనియూ, తానుమా త్రము లోక 

భాస్కరుడు అనగా సూర్వ్యునివంటి వాడననియూ, ెలిసికొనుచుండ వలయును. 

ఎందువలననిన జ్ఞానికి తన వాస్తవ స్వరూపము యెట్లిదనిన భూమండలముతో 
నెట్ట సంబంధము “కని సూర్యుని వంటిదని గ్రహించవలెను ఎట్టన సూర్యుడు 

తన సహజమైన తై జసస్థితి మా(త్రుడుగనే యుండి, అదలుడై యున్ననూ 
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కేవల తన స్టితిమా(త్రముచేత నే భూమండలమందు సర్వులకునూ, వారి, వారి 

సర్వవ్యవహార |ప్రయోజనములకెట్టు హేతువగుచున్నాడేో అ'ప్తే సర్వజీవుల 

కునూ వారి వారి వా స్తవస్వరూపమైన అఖండ పరమాత్మయే వారి, వారి, 

యుపాధులతో నెంతమా[త్రము సంబంధము లేనివాడగుచు, వారి, వారి యుపా 

ధుల యందే సాక్షీమా(తుడుగ నున్న (పత్యగాత్మ (ప్రకాశము వలననే, తమ 

తమ యీ కల్పితోపాధుల యొక్క సర్వ వ్యవహారములు నడుచుటకు హేతు 

వగుచున్నాడని, నిశృ్చాయముగ _(గహించవలెను. ఇంకనూ భూమండల సదృశ 

మగు తనయుపాధితో జ్ఞాని, యొన్ని వ్యవహారములు జేయుచున్ననూ, అట్టివి 

అన్నియూ తన పరమవా స్తవ స్వరూపమైన, అఖండ పరిపూర్ణ సర్వాధిష్ఞాన 

చైతన్య (పకాశము వలననే నడచుచున్నవనియూ యీ తన వ్యవహార 

మంతయూ కల్పితమనియూ, ఇట్టి అంత ౩కరణ ధర్మక ల్సిత వ్యవహారములకో 

తన కెట్టి క_ర్తృత్వాది వాస్తవసంబంధము లేదనియూ సర్వదా అనుసంధా 

నము చేయుచు, తానిప్పుడు ప్రారబ్దవశమున తాత్కా_లికముగ అంతఃకరణో 

పాధిబద్దుడై యున్నాననియు తెలిసికొనుట యావశ్యకము. ఎందుచెననగా 

జ్ఞానికి తనయందున్న సత్యానృత పదార్థములను ఏిభాగించి ెలిసికొనిన గాని 

తనకు కావలసిన తన పరమార్థ వా సవస్వరూపమును (గహించి పొంద 
I 

చాలడు.. 

మరియునూ లోగడ తెలిపిన యటుల సర్వదేశములలోనూ, సర్వుల 

వల్లనూ, ఒక్క డేయైన సూర్యుడెట్టు, వారువారున్న (ప్రదేశముల యందే 

కానొక్కొ_క్క పరిమిత బింబాకారముగ (గహింపబడుచున్నాడో అే జీవునకు 

తన పరమవా_స్తవ స్వరూపమైన అద్వితీయ పరమాత్మ ఒక్కడే 'సర్వజీవుల 

వల్లనూ వారి, వారి, హృదయమందు (ప్రత్యగాత్మ స్వరూపుడుగ తెలియ 

బడుచూ,భాసించుచున్నాడని తెలిసికొని అట్టి తన పరమ వాస్తవ స్వరూపమే 

సర్వాధిష్టానమని (గ్రహించవలెను. ఇట్టి సర్వాధిష్టానము ప్ర పపంచమున కేటుల 

నున్నదనిన సర్బ్ప(భాంతికి అధిష్టానమైన రజ్జువ, వలె సర్వ దృశ్యమునూ తన 

వా _స్తవ స్వారూపమునం దే (బ్రారతిమా[తముగ గనబడుచు, యున్నదని యెరుగ 
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వలయును -_ కాని తనయందు యీ (పసంచము అనగా స్వశరీర సర్వ 

దృశ్యమూ భ్రాంతి మాత్రముగనే కాని వాస్రవముగ లేదని (గహించవలెను. 

ఇది గాకను జ్ఞానాభ్యాసకుడు తన స్వప్న జాగదవస్తానుభవముల యొక్క 

స్వకాల సత్యత్వమును సదా (గహించుచు కన జొ గదనుభవములు గూడ 

స్వప్నతుల్యములనియు అయిననూ దిర్రస్వవ్నముల నంటివని తెలిసికొన 

వలయును. ఎందుచేననగా స్వకాల సత్యత్వము, అవన్హాభేదమందు స్వప్న, 

వ్యవహారానుభవముల నాశము రెంటికిని సమానము " ప్రాతిభాసి సికములై న 

స్వప్నానుభవములు స్వప్నా వస్ట మారగచే, ఆక్షణముననే అసత్య ములగుచు 

నశించుచున్న వి, అశ జా(గ్రదనుభవములై న వ్యవహారములు జీవునకు తన 

(ప్రారబ్దమును బట్టి, క్రమ క్రమముగ అసత్యములై నశించుచున్నవి. రెంటి 

కిసీ యింత మాత్రమే భేదముకాని అసత్యత్వము, నశించుట యనునవి. 

స్వప్నజా_గద వగ్థానుభవములు రెంటికిని సమానముగ కనబడుచున్నవి. 

ఇదియునూ గాక జీవునకు స్వప్నజాాగదనుభవములు రెండునూ తనయందే. 

అజ్ఞానకాలమందు గలుగుచు, అవస్థాంతరము లయందు అనగా జ్ఞానకాలమున' 

తనయం దీ అస్తమించుచున్నవి. అనగా ఆజీవుని అజ్ఞానము నశించగసనే 

తనయం దే అ_స్తమించుచున్నవి. ఇదియునూ రెండింటికిని సమానము. 

కావున జ్ఞాని తన జా[గద్దశయందు కలుగుచున్న వ్యవహారములయొక్క- 

అసత్యత్వమును గూడ యిట్టీదే నని తన పరమార్గజ్ఞానముతో (గహించి 

నిశ్చయము నొంది, యీ స్వశరీర సర్వ దృశ్యముతో కన కెట్ట వాస్తవ 

బంధము లేదని జ్ఞానపూర్వకముగ రరిజించి రన వా స్త్ వ స్వరూపమునే 

రమ సత్యముగ గ్రహించి అనుసంధానాదులను చేయుచుండవలయును. 

భ్యాసకునికి యో స్వ శరీర దృ్భకశర్ణిమిథ్యాత్య, స్వస్వరూప, అనుసంధాన 

మను (ప్రక్రియ యొట్టిదనిన, బురద నీటియందు పడి నాచుపట్టిన చందన ఖండ 

మును, మాలిన్యము కడిగి సాస పెట్టుట - వంటిది. అట్టి (ప్మకియచే. బురద 

యందు దీర్గ కాలమందుండుటకో, చందన ఖండముకు కలిగిన దురంధమాలిన్య 

ములు పోయి చందన ఖండమునకు సహజమైన సుగంధము బై టికి వచ్చి 

ర ల 

గ GY 
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పరిమళించులాగున యీ అనుసంధానాదుల వల్ల జీవుని కి దృశ్యమందు 
కలుగుచున్న రాగ'ద్వేషాది సతాభిమానములు కర్పృత్వాద్యభిమానములు 

క్షీణించి తన సహజస్వరూపమైన పరమార్థ స్వరూపము, సత్యజ్ఞానానంత 
లక్షణములతో గోచరించుచుండును. ఇదియే పరమ లాభము- 

నేను అను “అహం” పదార్థము, మనో భిన్నము 

జ్ఞానాభ్యాసకులు ముఖ్యముగ సీ విషయమున జాగరూకులై యుండి 

(భమనొంద కూడదు, అదియేది యనిన తమ మనసే తామని (భమించుట. 

ఈ మనస్సు ఇందియములకు రాజువంటిది, పండితులగు వారు గూడ 

సామాన్యముగ, తమ సమస్త వ్యవహారములునూ, తమ మనస్సు వల్లనే 

నడుచుచున్నవని [భమనొందుచుందురు. కాని యిది (భమయే గాని వాస్తవ 

మెట్లగును ? కాదు. ఏలనన మనసు గూడ న్నేతేర్యదియాదుల లాగున జడ 

పదార్థమేనని సయుక్తికముగ విచారించి లోగడనే నిశ్చయించి యుంటిమి 

గదా _ కేవల జడపదార్థములకు (గ్రహణ శ క్రులుండుట యసంభవము. 

ఈ మనసుగూడ తక్కిన ఇంద్రియ సమూహమువంటిదే గనుక యిది పర 

(ప్రకాశ్యమేగాని స్వప్రకాశముకాదు. ఎట్లన న్యేత్రములున్ననూ, సూర్య (ప్రకా 

శముగాని, దీప (ప్రకాశ సహాయముగాని లేనియెడల కేవల నేత్రములు 

పదార్థములను చూచుటకు అసమర్హములగుచున్నవిగదా -- కావున అప్తే జడ 

మైన యీ తన మనస్సును, గూడ (పకౌశింప జేయుటకు మరియొక (పకౌశ 

ముండి తీరవలయునని, నిశ్చయమగుచున్నది. ఇట్లు తన మనసును (ప్రకా 

నశింప జేయునట్టి స్వ(పకాశ రూపుడే “అహం” నేను తన వాస్తవ స్వరూప మే 

(ప్రత్యగాత్మ స్వరూపుడుగ తనలో  తెలిసికొనబడుచున్నాడు. ఈయనయే 

పరమాత్ముడు. కౌని యీయనయే జీవోపాధిగా నున్న అంత క రణ మను 

యీ మనస్సును నాది, నేను యని (భమించి, మాయా (వభావముచే సంసార 

దుఃఖము పొందుచున్న వానివలె నున్నాడు గాని వా_స్తవమాలోచించిన యీ 
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అంతఃకరణోపాధి ధర్మములై న సుఖదుఃఖము లేవియునూ ఆయన నంటక 

సర్వదాసాక్షి చైతన్య (ప్రకాళుడై యుండును. ఇట్లసంగుడుగా నుండునట్టి 

(ప్రత్యగాత్మ (ప్రకాశమే మనస్సును సర్వదా (ప్రకాశింపజేయునది. కాని 

మనోధర్మములై న వికారములతో నెంతమాత్రము ఆయన సంబంధ 
పడడు, ఎట్లన సూర్యుడునదీ, తటాక, కూప, మూత పురీషజలములందు 

సమానముగ (ప్రకాశించుచు వాటి సంబంధ మెంతమాతమునూ పొందుట 

లేదో అపై యీ (పత్యగాత్మ ప్రకాశము, మనసును, మనోవికారముల నన్ని 

టిని సర్వదా (పకాశింప జేయుచు వాటి ధర్మములతో తానెంత మా(తము 

సంబంధపడక యున్నాడని, తెలిసికొని అట్లిసాకి, (ప్రత్యగాత్మయైన సప 

కాళ బై చై తన్యమె, తన వా _స్తవిక “అహం” నేను అను (ప్రతితికర్ణమని 

(గ్రహించవలెను. కాని తాను కేవల మనోరూపుడని స్వప్నము లో గూడ 

జ్ఞానాభ్యాసకుడు (భమ జందకూడదు. ఏలనన ఈ మనసు మహాబలియమైనది. 

ఈ మనసనునది జడమైననూ, తానే సత్యమైన దానివలె తోపింప జేయుచు, 
విద్వాంసులను గూడ మోహింపజేయునది గనుక అభ్యాసకులిచట పొరబడ 
కుండుటకు గాను యీ విషయ సిద్దాంత నిరూఢిని, తిరిగి యిచట చెయడమెన 

దని యీ విషయ (పాధాన్యమును "పాఠకులు (గహింతురు గాక 

నర్వాధిష్టాన సర్వాత్మ, అఖండ (గ్రహణము 

శాస్త్రము జ్ఞానాభ్యాసకునకు, తన సర్వాధిష్టాన, సర్వాత్మ, అఖండ 

(గహణానుభవము “వలననే ముకియని తెలుపుచున్నది. కాని స్వశరి ర సర్వ 

ద్భ శ్యమంతయూ ఖంద, ఖండ, రూపమున, పరిచ్చిన్న విభాగ ములుగ 

నున్నట్లు గోచరించుచున్నది. ఇది జీవుని అనాది (ధాంతిచే కలుగుచున్నది 

గాని పరమార్థ వా_స్తవముకాదు. ఈ అవిద్యానివృ ్తికి గాను, మానవుడు, 

గుర్వీ శ్వరానుగ్రహ శాస్త్రటోధ వలన తన వా_స్తవస్వరూపమైన అఖండ పరి 
పూర్ణ తను (గహాంచి సంసార విము కృుడగుటకుగాను ఫలపర్యంతము తన అధి 

షాన, అఖండ పరిపూర్ణ త్వమును, నిరంతరానుసంధానాదుల  నాచదించు 
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చుండుట . యావశ్యకము. ఇట్ట అనుసంధానాభ్యానాదుల (గ్రహణ సౌలభ్యము 

నకు గాను శాస్త్రము, ముముఠువునకు, వ్యవహార ప్రసిద్దమైన, నిర్మల మహో 

కాశ, ని స్తరంగ సముుద్రముల నుదాహరణములుగ తెలుపుచున్నది. కాని 

యివి ఆతిగంభీర దృష్టాంతములగుటచె, వీటి (గహణము కలుగుట, అంత 

సులభ సాధ్యముగ నుండదు __ (శమనాధ్యము, కావున మముకువునకు 

యీ భిన్న, భిన్న, పరిచ్చిన్న దృళ్వోపాధు లన్నిటికిని అనగా సర్వదృశ్యము 

నకున్నూ అధిష్టానము, ఏకము, అఖండము అని అతి సులభముగ తెలిసి 

కొనుటకు గాను, నీ (క్రింది యుదాహరణ ముపకరించును. అది పండిత 

పామరు లందరికిసీ సామాన్యానుభవములో నున్నదే, ఏదియనిన, దృశ్య 

సర్వాధిష్టాన స్టానీయముగ, శ్వేత ష్మృతముగాని, లేక శ్వేతాంబర పటమును 

గాని తీసికొనవచ్చును. ఇట్టి ఒక్కటైన శ్వేతపత్రము, లేక క్యెతాంబర 

పటముల మీదనే గదా అనేక రేఖారూసములతో సాంకేతికముగ అనేకాక్షర 

సముదాయమును, ఉల్లేఖనము చేసి, మన వ్యవహార (ప్రయోజనములను 

పొందుచున్నాము, మనలకు యిట్లు వ్యవహార (పయోజనములగు అంశము 

లన్నియూ కల్పనామాత్ర సాంకేతికములై ఆ ఒక్క-మెన శ్వేత షత్రమునందు 

గాని లేక శ్వేతాంబర పటమునందుగాని మాతమేగదా కనబడుచున్నవి. ఈ 

రేఖాసాంకేతికము లన్నియూ భిన్నవిభిన్నములై అనేక సంఖ్యాకము లై నను 
యివి యన్నియూ వాటికి ఆధారభూతమైన, అఖండైక అధిష్టాన పదార్థము 

నంది యుండవలెనుగాని, తమ అఖం డాధిష్టానమును విడచి యీ కల్పిత 

రెఖామా(త్ర అక్షర సాంకేతికము లు ౦ డ వ. ఉండుటకు వీలులేదు. ఈ 

_ సాంకతి కాక్షర సమూహమంతయూ వ్యవహారమా(త (ప్రయోజనమైెన, 

భిన్న, విభిన్న పరిచ్చిన్నోపాధి (పపంచ దృశ్యము వంటిది, ఈ వివిధ 

నామరూపాత్మక మైన ద్వ్వెతదృ శ్యమంతయూ రేఖాక్షర సాంకెతికముల 

లాగున కల్సి త త మె సాదృశ్యమునందు శ్వేతపత స్థానీయమగుచున్న 

అఖండ పదార్థము నందే మాయా (ప్రభావము వలన జీవన అనాది అవిద్యని 

కల్పితమైన “యీ (పపంచము కేవల వ్యవహార (వయోజక మగుచున్నదచే 
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(గ్రహించ వలెను. ఇంకనూ సాదృశ్యమందు అధిష్టాన స్థానీయములై న శ్వేత 

స్మతము లేక శ్వేతాంబర పటములు, కల్చితమై రెభామాతములై న, వివిధాక్ష 

రములను లిఖించుటకు పూర్వము, వికారరహితమై అధిష్టాన మాత్రముగ 
తమకుతామే యున్నవి. కాని కల్పితాశర సాం కతికములున్న కాలమున 

మాత్రమే, అధిష్టాన, వ్యవహార ప్రయోజనము కలుగుచూ ఆ అధిష్టాన 

పదార్దమునందు. కల్పిత సాంకేతిక రెఖాక్షరములను (అనగా సర్వ దృశ్య 

మును) అధిష్టాన పదార్థిమునుంచి కడిగివేసిన (త్యజించిన తదుపరిగాని, 

అంతకు పూర్వము అనగా అక్షరములు లేని కాలమునగాని, అక్షరములున్న 

కాలమునగాని యెల్ల ప్పుడునూ అధిష్టానమునకు మార్చు కలుగుటలేదు __ ఏక 

రూపమున నున్నది. అయినను యిట్టి యేక మె మై స్వచ్చమైన అధిష్టాన రూప 

మును, అక్షరములు (దృశ్యము) ఉన్న కాలములో బాగుగ (గహించలే 

కున్నాడు _- కావున శుద్ధ జలముతో కల్పిత రేభాసముదాయమును కడగి 

వై చిన, తిరిగి యవి, అభండాధిష్థాన శుద్ద స్వరూపముతో నగుపడును. ఇప 
జ్ఞానాభ్యాసకుడు సాద్భళ్యమందు శుద్ద "జలస్టానియమైన తన జ్ఞానామృత 

వర్షముదే, వివిధాక్షర స్థానీయములుగానున్న యా స్వశరీర సర్వ దృశ్యము 
నంతనూ కడిగివేసిన యెడల, అనగా యిచట తన వాస్తవ స్వరూప జ్ఞాన 
ముచె జగద్దృ శ్యమిథ్యాత్వమును బాగుగ గ్రహించి, సర్వదృ శ్యమునూ జ్జాన 

పూర్వకముగ త్యజించిన యెడల అప్పుడు సర్వాధ్యిానమగు తన పరమార 

సత్య స్వరూపమును నిర్వికార పరిపూర్ణాధిష్థాసముగ, సులభముగ (గ్రహించ 

వచ్చును. కావున ముముకు అనుసంధానాదులకు సులభోపాయముగ నుండు 
టకుగాను, నీ సామాన్య వ్యవహార దృష్టాంతమును గూడ నిరూపించడమైన 
దని [గహించవలెను-_ 

ఇచట అభ్యాసమనగా (బహ్మాజ్హానాభ్యాసము. ఈ (బహ్మాజ్హానాఖ్యాస 
వళ ల హో 

కుడు గురుశా స్తబోధ వలననూ, వివేచన మననాదుల వల్లనూ తన వా స్తవ 
స్వరూపమెన సర్వాధిషాన అద్వితీయ పరిపూర్త అఖండత్వమును, యెంత 

a © 5) 
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బాగుగ (గహించిననూ యిస్పుడీయభ్యాస కుని (ప్రారబ్ద శేషముచే అజ్ఞానము, 

తన పరమార్ధి సత్య స్వరూపమైన (బప ్యాపదా ర్లమును కప్పుచునె సె యుండును. 

అనగా సత్యస్వరూపము నగుపడకుండ చయుచుండును. ఎట్లస మంచి నీటి 

తటాకమందు జలమును నాచుకప్పియుండునట్లు చయుచుండును, (ఇచట 

మంచినీటి తటాక మనగా (పీతి నిశ్చాయములతో (గ్రహించిన పరోక్షజ్ఞానము 

దాహము వేయుట యనగా త్మీవమోక్షేచ్చ కలిగియుండుట) అయిననూ యీ 

కొలను దగ్గర యుండి దాహము వేసిసవాడు నీటికి వేర్నుషయత్నము చేయ 

నక్కరలేదు. కాని చేయవలసినదేమియనిన తన హస్తములతో నాచును 

బాగుగ తొలగించిన మాత్రమున మధురోదకపానముచేయ సమర్హుడగును 
గదా. (ఇచట హస్తములు తన మసఃస్తానీయము) ఇస్తే జ్ఞానాభ్యాసకుడు తన 

సత్యస్వరూపమైన అఖండ సరిపూర్ణ త్వమును పొందవలసియున్నది. అందుకు 

గాను యిప్పుడు తన సత్యస్వరూపము; స్వశరీర సర్వచృశకము వా_స్తవమను 

అనాద్యజ్ఞా న మనునట్ట నా నాచుషత కస్పబడేయుండుద వలన, తన స్వస్వరూపాను 

సంధాన 'కాలములందెల్ల, మంచిసిటి మీదనున్న నాచును తొలగించి సటుల 

యౌ స్వ శరీర దృుశ్వ సత్యత్వ బుద్దిని త తన జ్ఞానబలముచ బాగుగ తొలగించు 

చుండవలయును. అప్పుడు యీ చ్హానాభ్యాసకుసకు తన అధిషాస రూపమై, 

మధుర జలగ్జాసయమైయున్న పరిపూర్ణ చై అన్యము గోచ రించుచుండును, 

ఇదియే తన అఖండ సత్యస్వరూపము-కొని 4 తిరిగి, తిరిగి దృశ్యము, వా_స్తవ 

మను అహం, మమేదములతో రాగద్వేష యుక్రమై అజ్ఞాన మావరించు 

చుచె యుండును. జీవునకీ అజానమనునది సీటికి గా నాచువంటిది. ఈ నాచువంటి 

అజ్లానమును, తిరిగి, తిరిగి కలుగకుండ చేయుటకు, జీవునకు స్వశరీర జగన్మి 

ధ్యాత్వ జ్ఞానదార్థ్యమును సంపాదించుట కం వేరు దారిలేదు. ఈ జ్ఞాన 

నిశ్చాయమే, మంచిసీటిమీద నున్న నాచును తీసివేయులాగున మానవునికి 

సశ శరీర జగత్చుత్యత్వ బుద్దిని తీణింప జేయును. రావృుసి 5 జగన్మిధ్యాత్వ జర మ 

సము ముముటువునకు అమృతము వంటిదిగాన, దీనియొక్క- నిరంతరాభ్యాస 
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మావశ్యకము, ఎలనన (పతిరోజున బాగుచేయుచూ నాచునుతీసి వేయు తటాక 

జలమందు తిరిగి నాచుచేరుబకు కాలక్రమమున నసమర్హ మగును య 

తదుపరి. జలమెప్పుడునూ స్వచ్చముగా కనబడుచుండును __ అసె యూ 

ముముక్షువు యొక్క నిత్యజ్ఞానాభ్యాసపటిమ అను (ప్రజ్ఞ, కాలక్రమమున తన 

అజ్ఞానమను  నాచునుక్షీణింపజేసి, (ప్రారద్దాంతమందు అజ్ఞానమును నశింప 

జెయును. అప్పుడు తిరిగి అజ్ఞానమనునది కలుగుటకు వీలులేదు. 

పరమ సారాంశ మెమనిన యెంతటి జ్ఞానాభ్యాసకుని కై ననూ, ప్రారబ్ద 

శేషము భోగము వలన గాని నశించదు గనుకనూ, (ప్రారబ్దానుభవము సామా 

న్యముగ తప్పదు గనుకనూ, జ్ఞానాభ్యా సకుడు యిప్పుడు తన (పారబ్రముననుభ 

వించుటయందు తిరిగి తనకు (పారబ్దొో త్స_త్తి కాకుండునటుల భో గములను, 

పొందుచుండవలయును. అది యెట్రనిన స్వశరీవ ఒకాదృశ్యమునందున 

తనకు, కలుగుచున్న రాగద్వెష, క_ర్షృత్వాద్యభిమానములను జ్ఞానపూర్వ 

కముగ త్యజించి (హారబ్రానుసార భోగముల ననుభవించుచుండుటయే, ఇట్లనుభ 

వించుట స్వశరీర జగన్మిధ్యాత్వ జ్ఞాన నిశ్చయము వలన. గాని సాధ్యము 

కాదు __ ఇట్టి జ్ఞానము ముముక్షువునకు, ఈశ్వరానుగహయు క్ర గురు, శాస్త్ర 

టోధవలన గాని కలుగదని నిశ్చయముగ తెలిసికొనవలయును-యథార్థమగు 

ముముక్షువునకు యీ (పపంచమున తన (ప్రారబ్రానుభవమును కయింప జేసి 

కొనుచు, తిరిగి తనకు (ప్రారబ్దోత్స త్తి కాకుండునటుల తనలోకానుభవములను 

పొందుచుండుటయే పరమకర్తవ్యము గాని, అన్యసంబంధానుభవములు 

తనకు గౌణములగుచు, వ్యవహార వ్యవస్తితి మాతములని నిశ్చయముగ 

(గహించుటయే, ముముక్ల పరమార్ధము గాని అన్యముకాదు_ 

కావున జ్ఞానాభ్యాసకులు యీపై అనుభవ నిరూపణ వాక్యముల సారాం 

శమును బాగుగ (గ్రహించి ఫలావగతి పర్యంతము, విసుగు జెందక, (పీతి 

నిశృయములతో స్వ శరీర జగన్నిధ్యాత్వ జ్ఞాన నిశ్చయమును సంపాదించి, 
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స్వస్వరూపానుసంధానాభ్యానాదులను నిరంతరము నాచరించుచుండుట యాన 

శ్యకము. ఇదియే సాక్షొన్మోక సాధనము. ఈ విషయమునే పునః, పునః, 

తెలుపుట యనునది పునరు క్రి దోషము గాక జ్ఞానాభ్యాసకుని యొక్క యితి 

క_ర్తవ్యత, సిద్దాంత, దార్యములకు గానే దురవగాహమెన యీ (బహ్మ 
ఆం ధ థి యా 

స్వరూప, విద్యాభ్యాసములు వివిధముగ, తిరిగి, తిరిగి తెలుపబడుచున్నవని 

(గహించవలెను _ “*అభ్యాసాత్సర్వ సిద్దినస్సా దితి వేదానుశాసనమ్” అని 

వసిష్ట వచనము గూడ తెలుపుచున్నది. 

(బహ్మజ్ఞానాభ్యాసకునికి యీ మనోజయ మనునది అత్యావశ్యాకము. 

ఏలనన యీ మనస్స రూపమును బట్టియ సంకల్పములు సముదతరంగ 

ముల లాగున కలుగుచుండును. ఇట్లు కలుగు స్వభావము కలదియే మన 

స్పని చెప్పబడుచున్నది. లోగడ తెలిపిన యటుల, నిస్సంకల్పమనను _బహ్మ 

యనియు, యీ |బహ్మయే అనాదిమాయా వివశుడై సంకల్పయుతుడె 

తోచునప్పుడు మనస్సు అనియూ, నిస్పంకల్చ్పమనసు [బహ్మయనియూ చెప్ప 

బడు చున్నది - ఇందువలననే “మన ఏవ మనుష్యాకాం కారణం బంధ 

మోక్షయోః” అని శాస్త్ర్రవచనము; మానవుని బంధమోక్షములకు రెంటికినీ 

యీ మనస్పకారణమని చెప్పుచున్నది. కావున జిజ్ఞ్షాసువు యీ మన 

స్ప్వ్వరూపము బాగుగ గుర్తించి, సముద్ర తరంగముల లాగున తనకు కలుగు 

చున్న సంకల్పములను నిరోధించ (సయత్నించుచుండవలెను. ఈ సంక 

ల్పము లన్నియూ తన అంతఃకరణోపాధి వాసనా బలముచే కల్పితములై 

జీవునకు (పారబ్రానుభవముల నిచ్చుచుండును _ ఈ (ప్రారబ్ద భోగములు తన 

కర్మఫలములు గనుక తాను కోరుకున్ననూ కోరకపోయిననూ వచ్చుచుండును- 
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కౌవున మానవుడు తనకు యిప్పుడు కలుగ వలసిన అనుభవములను కోరవలసిన 
యవసరము లేదు _ కాని తన వాసనా బలముడే యీ కోరికల ద్వారా సంక 

ల్పములు కలుగుచుండును, ఇట్టి సంకల్పములు మానవున కిముడు ఫలప్రద 

ములుగాక, భావి (పతిబంధమును కలిగించుచుండును. అందువలన జరా 

మరణ (పవాహమున జీవునికి సంసారము కలుగుచుండును, శ్రానాభ్యాసకునికి, 

లీ తసకిట్లు పరంపరగా కలుగు సంకల్పములను, వివేఠకముతో నిరోధించుటయే 

ఆడ 

మనస్వే విలాసముగ వాసనానుకూల సంకల్చ్పములను జేయుచు, మానవు 

లకు బంధమోక్షములకు హతువగుచుండును __ జీవునకు సంసార బంధ 

'హేతువగు నిటి సంకలృములను చి తమున ముత్తు ప రాకా 53 ర pe లయలు, _కయుసుం, ముముకువ్ప (బహ్మాకౌం కౌరి 

లా, తముగ -అనుసంధానము చేయుచుండవలయును. లేనిచో యీ మనస్సు 
సదా జవుని, సంసార బంధమునుంచి దాటు టకు అశకునిగా చేయును __ 

దీనినే: 

శో సంకల్పవాసనా చాల $ నె 1 రవాయాతి బంధనం | ag | CC యు 

మనోలిలామయెరిం ధె 8 కోళశకార కెకురథా 11 
డదు ప రగ 

న్ 

అనగా పట్టుపురుగు తన వోటి చొంగసిటిచే గలుగు దారములనే తనచుట్టునూ 

కొఫముగా చుట్టుకొని తాను దానినుండి వచ్చు మాల్లములేక బం ధింపబడి 
యుండునట్లు యీ మనను విలాసముగా తాను కల్పించుకొనిన, వాసనలయొ క. 

సంకల్పములచే బంధింపబడుచుస్నదని శ్రి వసిష్ష వచనము తెలుపుచున్నది 

గ 

నిరోధించుటయే మనోజయ మనబడును. 

| ఖో అ ఖ్ ఇ ఇ లో . జో ల్ కావున జానాభారిసకులు యా వాసనా సంక లృజాలములను బహుజాగరూకు లె 
Qe 



ఆత్మానుసన్దాన శ్లోకములు, తద్వివరణము 

జిజ్ఞా సువుల నిత్యానుసంధానమునకు సులభసాధ్యమగునట్లు వేదా న్స 

తత్త్వసారమును సం్టగ్గహముగ శ్లోక రూసంబున స్రీకింద నిరూపించు 

చున్నాడను 

న నం సారి mM 
జ 2 

లో il ఆత్మాన రర్వాగత శె శ్శాంతో గిం శనిరాకతి? | 

పుణ్యపాపాదిరహితో మహాకాశమివ సిత ౧ ॥| 
తా 

నో ాంతిమాత్రమిదం విద్వన సర్వమాత్మనికల్సితమ్ । 

అధిష్టాణ పరిజ్ఞాతే స్వప్న వత్పరిలీయకే || | 2 1 

శో చిడాకాశస న్వరూటో ౬ఒహా౦ సంవిన్మాత్ర ౦ కరూపవాన్ |! 

నిత్య | స్స ర్వగత; స్రాణురచలోఒయం సనాతనః ॥ ౩ (1 

శో॥ పరంజోంతిరహం౦ంళూపం తిషామ్యచల వత్సదా | 
రా ల ఖై 

నక రాహాం నభో కౌహాం చిడాకౌళ స్వరూపవాన్ il ౪ 11 
Py 2 | Pn =) 

(ఇ 

ల్లో చిదాత్మనిపరిజ్ఞాతె సర్తుంశూన్యం భవేదిదమ్ । 
(మా 

దీర్తస్వస్న మిదంవిశ 60 రజా౯౦ సర్చ ఇవోదితమ్ || ౫ || 
యు * 0 యా 

శ్ చిదేదాహం చిదేవత్యుం చిదేవ భువన్నతయమ్ | 

చిదేవ సంచభూతాని చితోజ.న్యన్న హి కించన 1। ell 

శో రా భో రతి విజ్ఞానం విదిసర్వ ఆ (భమోదితమ్ | 
(౧౫ డె 

విషయ వ్యసనం త్య కా రాంతి ఇ షేదాత్మనికేవలే 1 8 11 
లో 

శో చిదాకాళ స్వరూపోఒహం సచ్చిదానంద లక్షణః | 

నిరుణశ్చ నిరాకారో నిషి యస్పంగ వర్తితః || ౮ || 
41 షై వు 



ర్రిని 

| శో 

(బహ్మవిద్యానుసన్దాన దర్పణం 

విద్దిత్వాం (ప్రత్యగాత్మానం పరమాత్మ స్వరూపిణమ్ | 

సర్వాత్మా హ్యహమేవాస్మి మదన న్నా సికించన ॥ కా 1} 

త్య క్యా బాహ్యమిదందేహం తత్త్వ మస్యాదిచింతనాత్ । 

విద్దిత్వాం (సత్యగాత్మానం పరమాత్మాన మవ్యయమ్ | ౧౦|| 

త_క్త్వసార మిదం పుణ్యం సర్వకల్యాణ భాజనమ్ | 

వేదవ త్సర్వదా ధ్యేయం ముముక్లు జ్ఞానసాధనమ్ 1 ౧౧ || 

త త్త్వసో(ోత మిదం పుణ్యం మోహనావమబుధోదితమ్ | 

యఃసరేత్సతతం భక్త్యా ససుఖీ తత్త్వ విదృవేత్ 1 ౧౨11 

త త్త్వామృతమ్ 
అత శక్తా త త్త్వభావేన, జీవో దెహావృతస్టిత ః ] 

నా సైవపొరుషాదన్యా, సంసారో త్తరణేగతిః 11 గ 11 

దృశ్యం హ్యాదృ శ్యతాం స్ళ్వా (బహ్మాకా రేణ చింతయేత్ | 

ఎకత _త్త్యఘనా భ్యాసాత్ చిత్తంగచ్చత్య చిత్తతామ్ 11 ౨11 

సిర_స్త విషయాసంగం సంనిరుద్దం మనోహృది | 

యదాయాత్యున్మనీభావం తదాతతృరమం పదమ్ || 3 || 

తావదేవ నిరోద్దవ్యం యావద్వ ఫ్ త్తి గత౦క్షయమ్ | 

ఎతద్ జ్ఞానంచ మోక్షంచ శేషోహిగంథ వి_స్తరః Il ౪ 11 

ఆత్మాను సంధానమ్ 

సంవిత్సార మననో౬ఒహ మఖండై క రసళ్ళివః । 

అద్భుశ్యః పరిపూర్ణోఒహ మచరశ్చుర ఏవచ |! cn 



ఆత్మానుసన్దాన శ్లోకములు, కద్వివరణము 583 

యం 3 అసంగళ్ళా పరిచ్చిన్నః పరిచ్చిన్న ఇవస్టితః | 

నిరాకారస్వరూపో2ఒపి సాకారోఒహ మేవిద్యయా 1] ౨|| 

ర శో ద్రష్టృ దర్శన దృశ్యానా మభాదో య[త్రదృశ్యకే | 

సత్యజ్ఞానానంత రూపం తమాత్మానముసాస్మ హే Y 2౩ 11 

4 లో అసం స్తుతాధ్వగాలి నో కే మనస్యన్య(త సంస్టితే । 

యా (పతీతిరనాగ సాతచ్చిదృహ్మా౭ స్మిసర్వగః [| ౪ || 

అనగా యిచటనున్న పృరుషునియొక్క మనసు దూరదేశమున నున్న దగు 
చుండగా, పురుషునకు విషయమునకు మధ్య(ప్రదేశమందు--విషయ సంస్పర్శ 
లేని బిన్టా[తమయగ్యు, న్నేఫ్రతీతి కలవో అట్టి చిన్మాత స్వరూపుడై న (బ్రహ్మము 

నే నగుచున్నాడను, 

గ శో సర్వసంకల్స ఫలదం సర్వతేజః (వకాశకం | 

సరోపాదేయ సీమాంతం చిదాత్మాన ముపాస్మహే 1 ౫11 

అనగా సమస్త సంకల్పములు నొసగువాడును, సమ_స్తమగు తేజంబుల (ప్రకా 

శింప జేయువాడును _ ఉపాదేయంబులకు (అనగా ఉపాధులు--విషయములకు) 

వేరై నవాడును నగు చిదాత్మను ఉపాసించుచున్నాము. అనగా అనుసంధాన 

పరుడు తన వా స్తవ స్వస్వరూపము, చృళశ్య, పరిచ్చిన్న, విషయా కారము 

గలది కాదనియూ ఈ తన మనస స్సు మొదలగు దృశ్య విషయము లన్ని యూ 

కల్పిత పరిచ్చిన్నములు గావున, తన మనసుయొక్క_ సంకల్ప, బలాబలము 

లను బట్టి అచలుడై , అసంగుడై , ఒక్కటియె అఖండమైన ఈ సత్య జానా 

నంత పదార్థమునంచదే (అనగా _బహ్మయందు) వివర్హముగా తోచుచుండును. 

ఈ ముముకు జీవుడు యెప్పుడు తన సత్య స్వరూపము, కల్పిత విషయాకార, 

పరిచ్చిన్నమైనదిగాక తను అఖండ పరిపూర్ణుడనని తెలుసుకొని అనుభవమును 

పొందునో అప్పుడు తాను అహం అను నోను (ఈ జీవుడు) ఆఖండ జ్ఞాన 
స్వరూపుడే యగును. ఇది నిశ్చయము. 



ర్ర్రి( 

లో 
౧ 

(బహ్మవిద్యానుసన్హాన దర్పణం 

4 = 
ఇఘనాభా3సాత్, ద ౮ా౬ద్భ శ ంపదంగత | 

చిత్తం హ్యచి త్తతాం (వాపష్య, (బహ్మాకారేణ భాసతే || 

అహం సర్వమిదం విశ్వం, స్వపకాశేన భాసతే | 

ఏకలింగ మహోరూహో, పసరమాత్మాహ మచ్చ్వుతః ॥ 

అఖండానంద బోధోఒహ. మసంగో హ్యవికారవాన్ | 

సత్యజ్షానానంతరూసపః, పరమాత్మాహ నుచ్యుతః 1 
లో 

చిదాకాళ స్వరూపోఒహం , ' నిర్మలసృ్ఫృటికాకృతిః 

నిత్యః సర్యగత శ్శాంత 8, పరమాత్మాహా మచ్చుతః [1 

పూర్ణస్యపూర్ణ మాదాయ, అఖండ పరిపూర్ణ వాన్ | 

చిద్దనానందరూపో=౬ హం. పరమాత్మాహ మచ్చుత ః 11 

చిదాకా శస్వరూపోఒహం, దృుశ్యదర్శన నర్జిత£ | 

అహం సర్వమిదం విశ్వం, పరమాత్మాహ మచ్వ్యుత [| 

కార్యకారిణ రూపస్పని, సర్వాధిషాన మద్భుతః | 

శాంత దేహ చమక్కారః, పరమాత్మాహ మచ్యుత ః 11 

నాహంభోక్సా నకర్తాచ, నభాధ్యో నచబాధకః | 
అద్వితీయం పరంజ్యోతిః, పరమాత్మాహ మచ్చుతః 11 

ఆత్మాష్టక మిదం పుణ్యం, మోహ నామ కృతం శుభం | 

యః పరేత్సతతం భక్త్యా, విజ్ఞాన ఘనవాన్ భవేత్ ;| 

= 

op 

క” 



చిదాకాశానుసంధాన స్తో తమ్ 

జానానందఘనం నిత్యం నిర్మలం స్పటిక (ప్రభమ్ । 

ఆధారం సర్వభూతానాం చిదాకాశ ముపాస్మహే 11 ol 

చిదాకాళ స్వరూపో౬హం నామరూపవివర్తితః । 

కానోఒఖండశ్శివశ్చాహం సంవిన్మా(శే సదాసిత:ః 1; ౨11 
అణాల గః ళ్ 

చిదాకాశ స్వరూపోఒహం నామరూప వివర్షితః । 

నామరూప మిదం సర్వం కల్పితం చి త్ర విభమాత్ 1 3౩ 11 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం పరిపూర్ణ మివాంబరమ్ | 

అ న్తః పూర్ణా బహిః పూర్ణ 8 పూర్ణ కుంభ ఇవార్హ వే 11 91 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం సంవిన్మాత్ర స్వరూపత | 

అకరాహ మభో కాహం నిరుణస్సంగ వరిత$ః || 3 I! 
వాం ఎవ గ జ 

చిదాకౌళ స్వరూపోఒహం మహాకాశ ఇవామలః | 

నిత్య సృర్వగతః స్థాణుః సంవిత్ స్పటిక నిర్మలః || ei 

చిదాకాశస్యరూపోఒహం నామరూపొదికల్పితః | 

అ_న్లక్ళూన్యో బహిళ్ళూన్యః కూన్యకుంభ మివాంబరమ్ | ౭॥ 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం సర్వాధిష్టాన మవ్యయః | 

(సత్యగాత్మా స్వయం జ్యోతిః పరమాత్మాహ మచ్యుతః 1 Ooi 

చిదాకాళ స్వరూపో౬హం దృుశ్యుదర్శన నర్జితః 1 

అఖండ శ్తాన రూపోఒహం౦ సరమాత్మాహమచ్యుతః || కా 
చా! 
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చిదాకాశ స్వరూపో౬ఒహం సంవిన్మా తై క ధర్మవాన్ | 
సర్వభూతేషు చాత్మాహం సర్వభూతాని చాత్యని |] ౧౦ || 

చిదాకాళ స్వరూపోఒహం సర్వ సంకల్ప వర్డితః | 

పరిపూర్ణ శ్మివశ్శాన్తః అఖండ జ్యోతి రాకృతిః 11 ౧౧ || 

చిదాకాశ స్వరూపోఒహం స్తర్వంచాప్యహ మేవచ । 

సర్వం చఖల్విదం (బహ్మా నాన్యద_స్తి చ కించన || ౧౫౨ 11 

చిదాకాశన్వరూపో౬హం అహ మేభ్యః పరోఒవ్యయ।ః ! 

వీజంచ సర్వభూతానాం నామరూప వివర్సితః 11 ౧౩ 11 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం సరమాత్మాహ మచ్చుత ః | 

స'ర్వేన్లిియ గుకాభాసః సర్వేనిియ ఏివరితః ।। రాళ 11 
ద యట జ 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం అఖండ పరిపూర్ణ వాన్ | 

బహిరనశ్చభూతానాం అచరం చరమేవచ ౧౫1 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం పరిపూర్ణ మివాంబరమ్ । 

అవిభక్తశ్చ భూతేషు విభ్నక్త ఇవచస్థితః || ౧౬ 11 

చిదాకాశస్వరూపోఒహాం పరమాత్మాహమచ్యుతః | 

జానం జేయం జానగమ్యం జో్యతిషాంజ్యోతిరేవచ 11 ౧౭ 1| 
(a రో దః 

చిదాకాశస్వరూపో= హం నామరూపమివ స్థిత 8 1 

౮ అ కౌ 
థా _న్రిమా[త మిదం విశ్వం రజ్ఞ్వాం సర్పఇవోదితమ్ 11 ౧౮11 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం సర్వోపాధి వివర్షితః 

సర్వసాకీ [పకాశోఒహం (ప్రత్యగాత్మ స్వరూపవాన్ 11 ౧౯ || 



చిదాకాశానుసంధానస్తో(త్రమ్ 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం౦ అఖండ సరిపూర్ణవాన్ । 

అంత కరణ సంత్యాగా దవశిషేచిదాత్మని 1] 
రు 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం పూర్ణస్య (శుతిచోదిత। | 

పూర్ణస్య వూర్ణ్జ మా దాయ పూర్ణ మేవావశిష్యతే 11 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం అద్వితీయం పరంసుఖమ్ | 

(బహ్మరూపమిదం సర్వం నేహనానా సి కించన! 
0 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం కార్యకారణరూపవాన్ | 

ఏక ఏవాంబుధిర్యద్వత్ భంగబుద్చుద ఫెనకె £ 11 
రా 

చిదాకాశస్వరూపో౬ఒహం పరమాత్య్మాహ మచ్యుత | 

బోధరూప మహాలింగః అఖండ స్సంగవర్తితః 1 

చిదాకాశస్వరూపో౬ హం విషయాకార వర్ణిత ః | 

అఖండ సరిపూర్ణోఒహం సర్వసంగ వివర్షితః 11 

చిడాకా శస్వరూపో ఒహం నిర్మలః స్పటికాకృతిః । 

ఆధార సర్వభూతానాం అగుణో గుణవానివ || 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం కర్షృత్వాది విహీనవాన్ | 

నిషి యో నిరహంకారః సాక్షిమా(త (పకాళవాన్ || 
(ఆ , 

చిదాకా శస్వరూపోఒహం సరమాత్మాహమచ్యుత ః | 

నిర్ణణోనిశ్చలో౬ఒరూసః అచలస్పంగవర్తితః ।| 
గ్ జ్ 

చిదాకా శస్వరూపోఒహం జరామరణ నర్జితః ] 

అఖండ సరిపూర్ణోఒహం అనంత పరమాత్మక ః1| 

ర్ రీ? 

2 11 

౨౩ (1 

విం || 

DA || 

Ee [| 

౨౩ [| 

౨౯ Il 
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చిదాకాశస్వరూపోఒహం అఖండ స్పంగవర్తితః | 

నిరస్త విషయాసంగః పరిపూర్ణ ఇవాంబరమ్ || ౩౦ 

చిదాకా శస్వరూపోఒహం సచ్చిదానంద లక్షణః | 

ప్రజ్ఞాన ఘనరూపోఒహం౦ (సత్యగాత్మా స్వయం (ప్రభః || ౩౧ 
య్యా 

చిడాకా శస్వరూపోఒహం నిరవద్యోనిరాక్ళతిః 

నిత్యానంద। పరంజ్యోతి రద్వితీయో హ్యాఖండితః || ౩౨౨ 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం చిద్దనానండి లక్షణ: | 

సర్వాధిషానరాపో ఒహం ఆకాశ మివచసిత; 11 ౩౩ 

చిదాకా శస్వరూపో ౬ హం తేడోరూపస్స్దంబరః | 

సంవిన్మాత్ర సృదాపూర్జో విశుద్డాత్మా నిరామయః || ఇళ 

చిరాకా శస్వరూపోఒహం ద్రష్ట దృశ్య వివర్షిళః | 

సంవిన్మాాతస్వరూపోఒహం సచ్చిడాసం దలక్షణ ః 11 8౫ 

చిదాకాశస్వరూపోఒ౬హం సర్వద్భుశ్య వివర్షిరః | 

నిర_స్తవిషయాకార సచ్చిదానంద లక్ణః 11 ౩౬ 

చిడాకాశస్వరూపోఒహం కర్తృభా ర్వ వర్తితః | 

నిషియోనిరహంకాచ  నచిివం కౌంతమవంయం || 2౩౭ 
asp) =O Tr (జ 

చిడాకా శస్వరూపోఒహ ముచతోహంసననాతనః | 

గి V4 అరల వ జడ వమ గ్గ ఇరా అక రూపః (వశాంతాత్మా నిర్మలఃస్పటికి యథా ॥! ౩౮ 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం, సర్వ దృశ్యవివర్షితః | 

చిన్మాతమద్వ్య్వయంశాంత మేఠరం[బహ్మాస్మినే రత్ 11] ఆకా 

1| 

11 



చిదాకాశానుసంధానసో (తమ్ 589 
ఈనిన 

చిదాకోౌ క్ర  స్యరూపోఒ హం సర్వోపాధి వివర్హితః | 

అద్వితీయ మనాద్యంత మక్షరంశాంర మేవచ 11 ౪౦ 11 

చిదాకాశస్వరూపో౬హ మసంగోఒనంగఏవచ |; 

అకర్హాహ మభోక్తాహం కవలోహంసదాళవ౩ః 1] లం 11 

కాశస్వరూపోఒహం వరాత్మాపర మేవచ | 

wal 

చ్నిదూపస్పూర్యలకొభ స్పమసాభాసభాసనః rl ౨ 11 
(త) s చ 

చిదాకా శస్వరూపోఒహం శుద్దబో ధాత్మక ళ్ళవః | 

అద్వితీయం స్వయం జ్యోతిః పరమాత్మాహ మచ్చులః 1 93 || 

చిదాకాకస్వరూట్ హా మసంగ వ్యవహారవాన్ । 

క_ర్హ్రృత్వాది వినిర్ముకో మఘాకాశ మివస్తితః yg 

చిదాకాశస్వరూపోహం లోహిత స్పృటికోయథా | 

అంతఃకరణధ ర్మణ (అ రబ్దిన సమన్విత: 11. ఆ || 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం౦ మయివిశ్వంనవిద్యతే | 

జవాకుసుమసాన్ని ధ్యాత్ ర్త్త్రత్వ ంస్ఫటికే యథా 1। ven 

కాశస్వరూహోఒహాం నిర్వికల్పోనిరం జనః | 

నిర్వికారో నిరాకారో నిత్యముక్షొఒస్మి నిర్మలః || ౪౭|| 

వదారాన స్వరూ అహం నిస్సంగో నిర్వలో౭.చలః । 

నిత ౧శు విము కైక మఖండానంద మద్యయః || ౪౮ ॥ ళు 
ల 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం స్వశరీర వివర్షితః | 

శరీరంచ జగత్చర్వుం సర్వం[బహ్మాణి కల్పితమ్ ll ఇకా 11 



090 (దహ్మావిద్యానుస నాన దర్పణం 

చిదాకాశస్వరూపో౭= హం సచ్చిదానంద లక్షణః | 

దీర్గ స్వప్న మిదం విశ్వం విశ్వం (బహ్మణి కల్పితమ్ I 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం 'కేవలోఒద్వయఏవచ | 

గ్రహీతుర్లహదోషేణ నానాత్వం నచవన్తునః I 

చిదాకాశస్వరూపోఒహం సర్వం (బ్రప్మావకెవలమ్ | 

వ్యోమ్నీవ నగరం సర్వం విళ్వం (బహ్మణికల్పితమ్ I 

చిదాకాశస్వరూపో౭= హం నామరూప వివర్హితః | 

స్వు(సకా శః పరంజ్యోతి ః సర్వదా దహరే స్పితః 11 

చిదాకా శస్వరూపోఒహం శరీర్యత్రయవర్డితః 

పరిపూర్ణ శృివశ్ళా నః సర్వదాదహరెస్థితః I 

చిదాకా శస్వరూపో౬ఒహం మమాహం౦భావవర్తిత 8 | 

wa అద అన జ అక డిన 
అవ్యయః సరిపూర్ణో౬ఒహం సర్వదాదహా రస్థతః 1 

చిదాకౌ శస్వరూపో= హం సూర్యచన్లాోది వర్తిత g1 

జోోతిషామపి యజ్యోోతిః సర్వదాదహ 6స్టితః 11 

చిదాకాశస్వరూపో౬హం మా యావిద్యావివర్తిత: | 

సాక్షీచేతా నిర్ష్ణణశ్చ సర్వదాదహరేస్షితః ॥ 
a అం థి 

చిడాకా శస్వరూపోఒహం నిత్యస్పర్వగత శివః 1 

సర్వాధిష్టాన రూపోజఒహం సర్వదాదహారెస్టిఆ 8 I 

చిడాకాశస్వరూపో౬హం సచ్చిదానస్ట అక్షేణః | 

అఖండ జో్యోతిరేవాఒహం సర్వదాదహరేస్టితః [1 

వెలు [1 

వం 11 

౫౨ [1 

౫3 [1 

౫g [11 

యగ [1 

ఎద 11 

ఎ౩౭ Il 

౫౯ (1 
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శో! చిడాకా శస్వరూపోఒహం కూటస్టః ప్రత్యగవచ | 

సర్వసాక్షీ సరం[బహ్మ్ సర్వదా దాదహ రెస్టితః Y ౬౦ | 

లో చిడాకాశస్వరూపోఒహం సర్వజీవగుహాశయ:ః ] 

నిర్వికారో నిరాకార సర్వదా దప హరెస్టితః 11 ౬౧ 1 

il చిదాకా శస్వరూపోహం సర్వద్భ శ్యవివర్డితః | 

ప్రజ్ఞానసఘనరూబాహం సర్వదా దహ రస్టితః 1| ౬౨1 

శౌ చిదాకాశస్వరూపోఒహం _క_ర్ష్శృభో క్రృత్వ నరితః | 

నిర స విషయాకారః సర్వదా దహరేసితః || esi 
అవల గ 

శో చిదాకాశస్వరూపోఒహ మఖండానంద అద్యయః | 
అర అర్య అదం దష 2 

అంబరేణ సమఃపూర్ణ సర్వదా హరెస్టితః 11 ౬౪ 11 

చిడాకాశ స్వరూపోహం యోవేదశుతిచోదితః | 

గుహా పొ తత్వజో ధేన సర్వకామ ఫలా ప్రిమాన్ Il ౬న ॥ 

చిదాకాశమిదంసో (త్రం మోహ్మనామసుధీకృతమ్ | 

యః "పఠేత్ సతతంభ క్యాససుఖీ ము క్రిమాన్ భవేత్ ॥ ౬౬1 

చిదాకాశానుసంధాన, స్తోత వివరణము 

ఈ విషయమును గురించి కొందరకు, (పసిద్దపూర్వాచార్య రచితము 

అనేక సోత్రము లుండగ దీని యావశ్యకత ఏమని తోచవచ్చును! ఇది 
ము, సర్వులకును అవియే ఆధారము. అయిననూ అట్టవి యన్నియూ 
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(పౌఢార్థముగ ఆతిగం ఖీరములై. యున్నందున, కేవల అనుసంధాన సౌలభ్య్య 

మును, సులభమార్షముననుసరించి (శుత్యనునా రము: ఇది తెలుపబడినదే 

కానీ అన్యముగాదని (గ్రహించవలెను. విద్వాంసులు దీని అభ్యాస లాభమును 

కరతలామలకముగ నొందగలరను ఆశయముతో సిద్దాన్తానుసంధానములు 

హృద్గోచరమగునటుల హో తరూపమున ఏశదీకరించినాడను. 

(ద్రహ్మాజ్ఞా జానాధ్యాసకుడు, సర్వడా ఈన సత్య స్వరూపము - దేశ, కాల, 

వ స్తవాధితమె, స్వశరీర సర్వోపా ధి వినిర్ము క కమైన, సజాతీయ, విజాకీయ, 

స్వగత భేద రహిత, నిత్య, నిరతిశయ, స్వ్యప్రకాశ, అసజ్ఞ, అఖండ, పరి 

పూర్ణ చె తన్య పదార్థ మనిన్ని యిదియే తన వహరాకాశమం దుండు చిదా 

కాశ స్వరూపము, పరమాత్మ యనియు, ఇదియే సర్వాధిజ్ఞాన మై సర్వప్రాణుల 

యందు (ప్రకాశించు పరిపూర్ణ చైతన్య మనియు, ఇదియే పరమాత్మ, 

సర్వాత్మయనియు, ఇదియే తాననియు, తన సత్య స్వరూపమునకు మించిన 

ఇతర పదార్థ మమియు లేదనియీ, (హించి స్వశరీర సర్వ దృశ్యము తన 

సత్య స్వరూపమం'దే మాయా కల్చితమై, రజ్జువయందు సర్పట్రాంతిలాగున 

కలుగుచున్నదే కాని పరమార్ర వాస్తవము కాదను నిశ్చయముతో నిర్గుణ 

(బహ్మానుసంధాసమును చేయుచుండుట యావశ్యాకము. ఇదియే తన తరణో 

పాయమునకు సాక్షొన్మార్గ్షము, ముక్తి సాధనము, అనుసంధానములలొో పర 

మోత్కష్టమైస పది, యని (గ్రహించవలెను, 

_శరీర్శ్మతయ వివర్షితమె, జగదుళ్చ త్తిసి స్పితిలయములకు అభిన్ననిమితోపాదాన 

కారణమై, స్వ(ప్రకాశమెన, సం ర్వాధిహన అఖండ పరిపూర్ణ చైతన్యమే తన 

వాస్తవ స్వరూపమని తన హృత్పుండరీకమందు చిడాకాశ భావన చేయు 

చుండవలయును. ఈ పరమాత్మ, అద్వితీయ, అఖండ పరిపూస్దుడై ననూ, 

(పతియొక్క- జీవనకునూ, ఈయన వారి * మారి, హృదయమునందే చరించు 

నని [శుతిమాత - కెలుప్ప్షచున్నందున ఆత్మానుసంధానాదుల నే చేయుట 
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_ేష్టము, ఆవశ్యకము. మన యనుభవమును బట్టి చూచినను లోక వ్యవహా 

రమునందు, సక్వదృశ్యమునకున్నూ, యొక్క_డై యున్న సూర్యుడు (ప్రతి 

వారికిన్నీ వారు, వరు, యున్న (పదేశములందు ప్రాతఃకాలమున తూర్పు 

దిశయందే ఉదయించి పరిమిత బింభాకారముగ సనేతదోషములేని వారందరి 

చేతను యెట్లు చూడబడుచూ సర్వదృశ్యమునకున్నూ సూర్యుడొక్క-డేయని 

అందరిచేతను యెట్లు తెలుసుకొనబడుచున్నా డో అట ఈః పరిపూర్ణ, అది 

తీయ, అఖండ, పరమాత్మగూడ జ్ఞానదోషము, అనగా అజ్ఞానము లేనివారికి 

వారివారి హృదయ పుండరీకమందు చిదాకాశ స్వరూపుడుగ గోచరించుచూ 

తెలిసికొన సాధ్యమగునని శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. అనగా పరమాత్మ 

ఆచట సాక్షొత్క-రించునని గాని, పొందబడుననిగాని, (గహించవలయును. 

చిదాకాశమనగా ఆకాశమువంటి క్లానస్వరూప్పుడు. ఆకాళ శబ్దము ఇచట 

సాదృశ్యమునకే తీసికొనబడినది. కేవల ఆకాశము జడము, ఈ ఆకాశము 

వంటి, యనుటలోనే ఆకాశము _బహ్మగాదను విషయము స్పష్టమగుచున్నది. 

అయినను అయనను తెలిసికొనుటకు వ్యవహారమందు ఈ మహాకాళ మే 

(బిహ్మలక్షణములకు సన్నిహిత భూతము. దీనినే (శుతోఆకాశ శరీరం బహ్మ” 

అని (బహ్మాను ఆకాశమువంటి శరీరము గలవాడని ' అకాశము యొక్క, 

నిర్మలత్వ, అసజ్లత్వ, పరిపూర్లత్వ వ్యాపకత్వాది లక్షణములను తీసి 

కొని అట్టి శరీరముగలవా ఉని ఉపలక్షణముగా తెలుపుచున్నది. ఇచట శరీర 

మను శబ్దముచే యుపాధిగా తెలియబడుచున్నది. ఉపాధియైన . శరీరము 

ఎప్పుడునూ ఉపస్థితమైన శరీరియగుబకు వీలులేదు. ఈ శరీర శబ్దముచెతనే 

(బ్రహ్మ మహాకాళభిన్ను వనిన్నీ, అయిననూ అకాశమువంటి. వాడని (శ్రుతి 

గ 

తెలుపుచున్నది. శ్రీ శంకరభగవక్పాదులు గూడ |బ్రహ్మానుసంధానమును 

తెలుపుటకు * “దృుశిస్వరూపం గగనోపమం సరం” అనిన్నీ, ఇంకనూ? . 

ల్ల! ఆత్మన హాథిలం వశ్యం _పవిలాప్యధియా సుధిః | 

భావయేదేక మాత్యానం, నిర్మ్భలాకాౌ శ వత్సదా 11 
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అనగా నిద్రయందువలె ఈ దృశ్యమునంతయును బుద్దిచేత ఆత్మయందు 

లయింసజేసి సర్వదా నిర్మలమైన ఆకాశమువలెన ఆత్మను, తననుగా అను 

సంధింసవలయునని కెలుపుచున్నారు. కావున ముము కుజిజ్ఞైసుపు చిదాకౌళ 

స్వరూపుడై న (దిహ్మను తన దహరాకాశమం దే సచ్చిదానరిచ లకణములతో 

తెలుసుకొని పొందవలసియున్నది. దీనినిగురించి సూత భాష్యమునందు 

శ్రీ శంకరులు సిద్దాంతపరచియున్నారు, 

ముముకువై న నిర్లణ|బహ్మాభ్యాసకుడు వారబ్దానునారమున తన 

శ రీరోపాధులతో నెట్టివ్యవహారము లాచరించుచున్ననూ, అట్టి వానితో తన 

కెట్టివాస్తవసం బంధములేదనిన్నీ, తన శరీరోపాధులు తనకు కేవల వ్యవహా 

రానుభవమునకు కల్పిత మైన సాధనములే కాని పరమార్థ వా _స్తవములుకావని 

నిశృయముగా (గహించి తన _ సత్యస్వరూపమును హృూత్పుండరీకమందు 

సర్వదా చిదాకాశ రూపమున అనుసంధాన ధ్యానాదులను యాచరించుచుండుట 

యానశ్యకము. 

ఈ చిదాకాశ సో(త్రానుసంధాన సౌలభ్య విశేషమేమనిన చిదాకాశ 

మన్ననూ, (బహయన్ననూ యొక్క-టియే యని లోగడనే తెలిపియుంటిమి. 

కాని చందుడన్ననూ, శీతాంశుడన్న నూ అర్హ మొక్కటియెయైననూ రీతాంళు 

శబ్రమువల్ల చం(ద లక్షణములై న శై త్య, ఆహ్లాద లక్షణములెట్లు సామాన్య 

ముగ స్ఫురించునో అప్పై ఈ చిదాకాశ శబ్రముచే (బహ్మ కుపలక్షణమైన 

ఆకా శ శబ్బమువల్ల నిర్మలాకా శ లక్షణములు తన యందు స్పురించుటకు 

సౌలభ్యముగనుండునుగాన సల్లక్షణములన్ని యూ చేర్చి చిదాకాశాను సంధాన 

స్తుతి రచించినాడను. ఈచిదాకాశస్వరూపమెన (బహ్మానుసం ధానమును 

హృృత్పుండరీకమం దే అనుసంధానాదులను చేయుచుండవలయును. ఇట్ట 

చిదాకాశస్వరూపుడై న (బహ్మానుసంధాన సౌలభ్యముకొరకు ఈ సో,తమును 

రచించుటలో దహరోపాసనానిరూఢి కొరకే స్రోతాంతమందున పన్నెండు 
శోకములును, వివరింపబడినవి, 
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జీవుని దహరాకాశాత్మకుడై న, ఈచిదాకాశోపాసననుగురించి :- 

శు “అణోరణీయాన్మహతో మహీయా నాత్మాగుహాయాంనిహితో౬ 

స్యజనోః। తమ్మకతుంసశ్యతి వీత శోకో ధాతు: (పసాదాస్మహిమాన 

మీశం” 

అనగా అణువు కం సె అతిసూక్ష్మమైనవాడునూ, గొప్ప డై నఆకా శముకం సె 

మిక్కిలి గొప్పవాడునూ అగు పరమాత్మ ఈ దేవ మనుష్యాది (ప్రాణుల 
యొక్క హృదయపుండరీక మందుండు, బుద్దిగుహ యందు విద్యచేత, అనగా 

జ్ఞానముచే లభించును. పరమేశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహము వలన సంకల్ప 

రహితుడును, . మిక్కిలి గొప్పవాడునగు ఆ సరమాత్మను సాొక్షిత్యారము 

చేసుకొనువాడు, జన్మజరామరణాది విరహితుడగుచున్నాడు అనిన్నీ :_ 

(శు. “సత్యం జ్ఞానమన_న్తం (బహ్మ | యోవేదనిహితంగుహాయాం 

పరమే వ్యోమన్ | సోజ్నితే సర్వాన్మా_ మాన్ల్సహ॥” 

అనగా సత్యం, జ్ఞానం, అనన్తం అని. చెప్పబడు (దిహ్మాను, ఎవడు తనబుద్ది 

గుహయందు గల దహరాకాళాత్మను తెలుసుకొనునో అట్టివాడు సకల మనోరధ 

ములను, (బహ్మాత్మస్వరూపముతో ననుభవించుచుండునినిన్నీ నా 

(ర “సయఐహమోంతర దయ ఆకాశః | తస్మిన్నయం పురుషోమనో 
యా 

మయ? । అమృతోహిరణ్మయః ”॥ 

అనగా, ఆయన (ఆపరమాత్మ) సర్వప్రాణుల హృదయాకాళమందు మనో 
రూపుడై కేజోరూపుడుగా (ప్రకాశించుచుండును. ఈయనయే అమృతుడు. 

అని పె (శుతివచనములన్నియు పరమాత్మ వారివారి హృదయాకాళమందు 

సాకొత్కా-రమగునని తెలుపుచున్నవి, అభ్యాసకులకిచట యొకచిన్న హెచ్చరిక 

చెయవలసియున్నది. ఆదిఏచన, ఈ (బహ్మాభ్యాసానుసంధానాదుల గురించి 

ఎన్ని విధముల (వాసి తెలిపిననూ, అభ్యాసకుడు తాననుసంధానముచేయు 
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స్వస్వరూప, సాకెత్యారమును తన (పారబ్రక్షయమగువరకు : చిరకాలము 

గ్రద్దోత్సాహములతో చేయు నిరంతరాభ్యా సము వలనగాని, పొందజొలడు. 

ఇది జీవునకు అనాదిగా కలుగుచున్న జన్మ పరంపర సంసార ఆత్యంతిక 

దుఃఖరాహిత్య పకిియ గసుకనూ తనకు నిత్య, నిరతిశయ, సుఖస్వరూపము 

నిచ్చు పరమ లాభము గనుకనూ, దీని ఫలమునొందుటకు మాసములు, సంవత్స 

రములు, జన్మలు అని లెట్ట్బ చూచుకొనదగినదిగాదు. అనెక జన్మలలో బహు 

కాలాభ్యాస సాధ్యము. అయిననూ శాస్త్ర (ప్రమాణమును బట్ట జీవుని, నిత్య 

నిరతిశయ, సుఖస్వరూపము నొందుటకు సాక్షొత్సాధనమిది యొక్కటియే, 

అన్యములు పరంపరా సాధనములు. కావున ముముక్షువు ఇట్టి అభ్యాసమును 

ఆమరణాంతము (పీతి నిశ్న్చయములతో చేయుచుండవలయునుగాని శీ 

సిద్దినిగొరి సంతానము కొరకు అశళ్వత్త్యపవమిణములను చేసిన యువతీన్యాయ 

మునగాని, మరియు న్ [కిందిలోకో కి ననుసరించిగాని, నిరుత్సాహము 

చెంద గూడదు, 

లోకములో నొక(బహ్మచారి వేదాధ్యయనము చేయుటకొరకు గురు 
గృహమునకు జనియుండగా, వరమమూఢుడై న నాతనితం|డ్రి వేదములు 
నాలుగని చెప్పబడియుండగా మా వాడు పోయి అయిదురోజులై నది ఇంకనూ 

లేదేయని తలచి మిక్కిలి పరితపింప నారంభించెనని, నొక కథ వలన 

తెలియుచున్నది. కావున ఇట్లు తలచు అభ్యాసకుడు మూఢుడేయగునని ఎరుగ 

వలయును. అనేక జస్మల అభ్యాసమువలనగాని యోగము అనగా (బహ్మా 

సాక్షెత్యారము కలుగదను నిశ్చాయముతో ముముక్షువు చిరక కాలాభ్యాసము 

(ప్రీతితో. చేయుచుండవలయును. విద్యలలో నింతకు మించిన విద్యలేదు. 

గాన నిది జన్మలతో లెబ్బచూచుకొనవలసిన విద్య. దీనినే ర్రీకృష్ణ భగవానులు :- 

“ఆనేక జన్మసంసి ద్ద స్తతో యాతిపరాంగతిం” అనిగితలలో తెలుపుచున్నారు, 
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0౨ జ్తా 

జ్ఞానాభ్యాసకునకు తన అభ్యాసలాభ మెంత  కలుగుచున్నదియూ 

కూడ తెలిసికొనుట యావశ్యకము. లాభమును (గ్రహించలేని జె యెడల నిరు 

త్సాహము కలుగును. ఇచట జ్ఞాన మనగా (ప్రకరణమును బట్టి (బహ్మజ్ఞానమే 
గాని మరియొకటి కాజాలదు. ఈ జ్ఞాన స్వరూపము అద్వితీయముగాన పరీ 

మీంవ బడుటఏకు వీలులేదు. కాని జ్ఞానలా భమును స్వాను భవము వల్ల (గ్రహించ 

సాధ్యము. ఈ జ్ఞానము జీవునకు (పొప్త ప (పొస్మముగాని వేరుగ “సంపాదించ 

వలసినది గాదు. కాని స్వానుభవము వ్లన పొందవలసి యున్నది, ఇట్లు 

పొందుట ఎట్లని ముముక్షువు ఆలోచించ వలసి యున్నది. జ్ఞానము, అనునది 

తెలివియె గాని తెలిసికొన బడునదిగాదు. అయిననూ ముముక్షువునకు తన 

(వొరబ్బమును ఐటి దేహధారణ మున్నంత కాలము వ్యవహార దశయే, కావున 

ఈ స్థితిని బట్టి తెలిసికొను జ్ఞానము గూడ సద్వితీయమే యగును గాని అద్వి 
తీయముకాదు. కావున యిట్రిది గౌణజ్ఞాన మనియె చెప్పవలయును. అయిననూ 
తీవ ముముక్షువు ఇట్టి క్షానమును స్వాత్మాభిన్నముగ గహించవలసి 

యున్నది, గనుక దీనినే గత్యజ్ఞానమని గూడ జెప్పవచ్చును. కాని (ప్రారబ్ద 

మును బట్టి శరీరోపాధికుడై. యుండు ఏచేతనూ యీ జ్ఞానము (ప్రారబ్ద నిరోధ 
కె యుండుటచెతనూ, స్వ(పయత్నాభ్యాసా దులచేత గాని జ్ఞానము భాసించదు- 

తవ ముముకువై న వాడు ఇట్లు (ప్రయత్నపూర్వకముగా తనకు కలుగుచున్న 

జ్ఞానము, శాస్త్రీయముగ నున్నదా లేదాయని తెలిసికొనుట యావశ్యకము ఈ 

జ్ఞానము స్వానుభవై క వేద్యముగాని పర్మపత్యక్షముగాదు, గాన తన జ్ఞానమును 

ముముక్షువు తన _ప్రయత్నముచేతనే స్వానుభవము వలన తెలిసికొనవలయును 

గాని వేరు విధములేదు. కావున తీవ ముముకువై స వాడు, తన అభ్యాస 

పాటవముచె, కాల (కమ మున తన (ప్రారబ్ద కర్మపలానుభవములు ఎట్టివి 

మైననూ. వికారరహితుడై బాగుగ క్షీణించిన స 5 క్రతాభిమానములతో సర్ది 
'ప్పతగా తన సుఖదుఃఇముల నెప్పుడు పొంద గలుగుచుండునో, తన మనస్సంటో 
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భము తగ్గి శాంతచిత్తుడై తన చిత్త (ప్రసాదము స్వస్వరూపానుసంధాన 

మందు ఎప్పుడు నిరంతరము కలుగు చుండునో, ఎప్పుడు (శుతియు క్ష్యను 

భవ జ్ఞానముచే దృశ్య నానాత్వమును అఖ౦డముగ (గహింపగలుగు 

చుండునో, ఎప్పుడు యీ సర్వదృశ్యమునకూ. అధిషానము తన పరమార్థ 

స్వరూపమేనని నిశ్చయము నొందగలుగునో. ఎప్పడు ఈ అభ్యాసకుడు 

శాస్తానుభన గ్జాన బలముచే తన జా్యగదనుభవములను గూడ తన స్వప్నాను 

భవముల వంటివేగాని, వేరుకాదను నిశ్చయము నొందునో ఎప్పుడు తన 

ప్రారబ్దానుసార వ్యవహారానుభవములను జ్ఞానపూర్వకముగ, క్షీణించిన సుఖ 

దుఃఖములతో భో గమునొందగలుచుండునో, తనకు ఎప్పుడు రాగ ద్వేషాదుల 

క్షీణత సృష్టముగ కలుగుచుండునో, తన (ప్రారబ్దము ననుభవించు చున్ననూ 

ఎప్పుడు సదా తనకు జగన్మిధ్యాత్వనిరూడి స్పురించుచుండునో, ఎప్పుడు తన 

అను భవములయందు జ్ఞానపూర్వకమైన తృప్తి సంతోషములు కలుగుచుండునో, 

ఎప్పుడు స్వమరణమును వుత్సవతుల్యముగ (గహించుచూ తన మరణభీతి 

'నెంతమా(తము నొందడో, అప్పుడు తన సత్యజ్ఞానాభ్యాసాదులు ఫలించు 

చున్న వని (గ్రహించవచ్చును. అప్పుడు యిట్టి స్టితియే తన సత్య స్వరూప 

ధ్యానాద్యభ్యాసములకు సహకరించి ముక్తిద్వారము నిచ్చునని తెలిసికొని 

ముముక్షువు తన జ్ఞానాభ్యాసమును వుత్సాహముతో చేయగలుగుచుండును. 

ఏ జీవియైననూ మరణభయము నొందనివాడు వుండడు, కాని తీవ 

ముముకువై న జ్ఞానాభ్యాసకుడు అట్టి మరణమును, తనకు సర్వమంగళ 

కరముగా తలచుచుండును, ఏలనన కః ముముక్షువు తన ప్రారబ్దానుభవక్షయము 

చేత తన స్తూల శరీరమును, తన జ్ఞానబలముచేత అంత్మ్కకరణోపాధిసీ, 

వౌ స్తవముగే తాను కానను నిశ్చయముతో, తన వా స్తవ స్వరూపమైన సత్య 

జ్ఞానానంత లక్షణములను బాగుగ గుర్తించినవాడు గనుక తన యో శరీర పత 

నానంతరము తాను అఖండ స్వరూపమును పొందగల నను నిశృయముతో 
నుండి దేహ పతన ము నొందును. ఇట్టి అఖండ స్వరూప ప్రా ప్రియే తన 
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అభీష్టము గావున మరణమునుంచి భయము నొందడు. ప్రారబ్దక్షయ'మే 
ముముక్షువునకు క_ర్తవ్యాశయమై, తని స్వస్వరూప పై ప్రినే యిచ్చయించును 

గాన అట్టి మహనీయునకు దెహపతనము మరణమై మృత్యుభయమును 
క లిగింసజాలదు, అట్టి మహనసియులు ఈ జన్మాంతమందే అమృత సిద్ధి నొంద 

వచ్చును. లెనిచో తత్సాధనాను కూల జన్మలనొంది అమృత _త్త్వసిద్దిని పొందు 
దురు _ ఇది శా_స్త ప్రమాణము కావున ఎవరలకు తన స్వస్వరూప జ్ఞానముచే. 

సుఖ దుఃఖానుభవములు, ఆభాసమా(తముగ నుండునో, యెవరికి, స్వస్వరూప 
జ్ఞాన బలముచే వారి మరణభీతి యుండదో అట్టివారు తమ జ్ఞానాభ్యాస లాభము 
కలుగు చున్నట్టు నిశ్చయముగ (గ్రహించ వచ్చును. 

(©) (బహ విద్యాభ్యాస సారము 

ఇచట విద్యయనగా విద్యాసాధనమనియే (గ్రహించవలెను. (బహ్మ 
విద్యయనగా _ జీవుడు తన పరమార్థ స్వరూపమును గురుశా స్త్ర బోధవలన 
బాగుగ గుర్తించి అట్టి నిత్య అద్వితీయ అఖండ పరమాత్మ స్వరూపము 

నెనేను, అని తన మననాద్యభ్యాసములను ఫలపర్యంత మాచరించి ఆత్మ సాక్షి. 
త్కా-రము నొందుట. శాస్త్రము “| బ్రహ్మసత్యంజగన్మిథ్య” అనియు, “ఏకమే 
వాద్వితీయం (బహ్మ,""*నహనానా స్తికించన” అనియు తెలుపుచున్నది. ఈవచ 

నారములు రెండునూ మానవ దృశ్యానుభవమునకు _పత్యక్ష విరుద్దములుగా 
cy ద థు 

నగపడు చున్నవి. ఇట్లుండగా ఇంకనూ “తత్త్వమసి” “అహం బహ్మాస్మి” 

అను మహావాక్యటోధ*ఆ _బహ్మవు నీవే” లేక *ఆ | బహ్మ నేనే” అని త్వం, 

అహం _ _పత్యయముల రెంటిచేతను స్పష్టము చేయుచున్నది. ఇంకనూ 

“బహ్మా విదృహ్మైవభవతి” “ బహ్మవిదాష్నో తిపరం” అని [బహ్మను తెలిసి 
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కొనినవాడు గ్రుహ్మయేయగు ననియూ, [బ్రహ్మను తెలిసికొనినవాడు పరమో 

త్యృష్ట స్థానము నొందుననియూ, అనగా ముక్తి నొందును అని యీ వచన 

ములు జీవునకు తెలుపుచున్నవి. దీని నంతయూ బట్టి చూడ జీవునకు ము క్రి. 

(బ్రహ్మజ్ఞానము వలననే గాని, వేరువిధముగ గలుగదని (శుతిమాత స్పష్షము 
ణో రు 

చేయుచున్నది. నూరు తల్లుల సమానమగు (శుతివాక్య మెన్నటికినీ ఆసత్య 
గా ల 

మగుటకు గాని, వ్యరమగుటకుగాని వీలులేదు. కావున వివేకులు యీ వాక్య 

ముల (పామాణ్యమును (గ్రహించి వాటి యథార్ల జ్ఞానానుభవములను సంపా 

దింపవలసియున్నది. ఇట్టి (ప్రయత్నాభ్యాసములలో నున్నవాడే జ్ఞానాభ్యాస 

కుడు. జిజ్ఞాసువులకు ఇట్ట జాన వివేచన. మననాద్యభ్యానసముల బోధయే యీ 

(గంథ ముభ్యోచెశ్యము గాన యింతవరకును _శుతిస్మృతులననుసరించి వివిధ 

నిరూపణలు [వాయబడినవి. 

ఈ విద్యాసాధన సారమేమనిన __ ట్రహ్మజ్ఞానాభ్యాసి తన ఆత్మ 

సాక్షాత్కార ఫలమునకు గాను నిరంతరము స్వ శరీర సర్వదృుశ్య మిథ్యాత్వ 

మును (శుతి యుక్తి అనుభవములతో నెల్లప్పుడునూ మననము చేయుచుండు 

టయె. ఏలనన యిట్టి వివేచన మననాదుల వలనగాని, స్వళరీర సర్వదృుశ్యము 

సత్యమైన దానివలె కనబడుచూ వ్యవహారానుభవముల నిచ్చుచున్ననూ, ఇది 

యంతయూ సరమార్గ సత్యముకాదు; అనిత్యము _ కావున దుఃఖపర్యవసాన 

మైనది మా।క్రమే కాని తనకు నిత్యసుఖమును యీ స్వశరీర [ప్రాపంచిక 

సంబంధ పదార్థము లెవ్వియునూ వాస్తవముగా నివ్వజాలవను ఒక్క నిశ్చయ 

సంస్కార మేర్ప్చడదు, ఇందువలన యీ అభ్యాసకునకు దృుశ్యసంబంధ స్త 

తాభిమానములు క్షీణించుచుండును. ఈ జగన్మిధ్యాత్వజ్ఞాన దార్ర్యము లోగడ 

యీ! (గ్రంథమందు చెసిన నిరూపణ లన్నియూ బాగుగా (గహించి శాస్త్రీయ 

ముగ దీర్హకాల మాచరించిన నిత్యానిత్య వివేకమననాదుల వల్ల గాని సాధ్యము 

కాదు. ఎంత బుద్ధిమంతునికై ననూ తన అనాది అవిద్యాదోషము వలన యొక 

సారి (గహించిననూ, అనుకున్న నూ అట్టి జగన్మిధ్యాత్వ జ్ఞానము నిలదిడి 
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తనకు ఫలకారి కాజాలదు. ఇట్లు యీ అభ్యాసకునకు కలుగు స్వశరీర, జగద 

సత్యత్వ నిశ్చయమే తన వాస్తవ స్వరూప జ్ఞానలాభమునకు సహకరించు 

చుండును. 

ఈ స్వశరీర జగ త్రంతయూ, అనగా - అహ, మిదములు రెండునూ 

అధిష్టాన మైన ఆఖ౦ డ్ (బహ్మమునం దే అధ్య_స్తమె యున్నవి కావున, 

దృశ్యము అధ్య స్తము అనగా -_- కల్పితము గనుక (పథమమున కల్పితమైన 

సర్వద్భ శ్యమునూజ్ఞానపూర్వక ముగ నిషేధించిన యెడల వా _స్తవమున మిగులు 

నది, అధిష్గాన స్వరూపమైన పరమార్ద సత్యపదార్హ మొక్క టియేగాని, తది 

తర మేమియునూ యుండదు. జీవత్వము గూడ దృశ్యా న్తఃపాతియే గనుక 

తనను విడచి మిగులు పరిచ్చిన్న పదార్దమెమియు నుండదు. అట్లు నిర్వి శేష 

ముగ శేషించు నిత్య అఖండ (బ్రహ్మ | పదార్థమునే త్త త్త్వమసి “అను 

మహావాక్యము ' “ఆ (బహ్మా నువ్వే అయియున్నావు” అని స్పష్టము గ జీవ 

(బహ్మైక్య వోధను చేయుచున్నది. ఇట్టి జీవ(బ హ్మైక్యజ్ఞానము భాగత్యాగ 

లక్షేణవ ల్ల కలుగు (గహణము చేతగాని సిద్ధించదు. ఎలనన._మనకు స్పురించు 

చున్న యీ అహ_మిదములగు స్వశరీర, దృశ్యమంతయూ చిత్ జడముల 

మిశ్రిత మె యున్నది. కావన యీ స్వశరీర సర్వద్భ శ్యమునుంచి జడాంళ 

మెశ అధ్య _స్తమును జ్ఞానపూర్వకముగ తీసివేసిన యెడల రెండింటియందున 

నిర్విశేషముగ మిగులునటి అద్వితీయ అఖండ చిదూప పరమాత్మ స్వరూ 

పమే తానగును. గ 

కాని యిట్టి తన సత్యస్వరూప గహకానుభవములు కలుగుటకు దీర్గ 

కాలము అనగా -- (బహ్మానాకొత్కార పర్యంతము ముమువువు నిరంతరా 

భాకసము చేయుచుండవలయును. దీనికిగాను మముకువు యింతవరకు మనము 

చేసిన వివేచన నిరూపణల వల్లనూ, నిరూపించిన (శుతిస్మృతి (ప్రమాణముల 
na) 

వలనూ, అనుసంధాన వాక్యముల వల్లనూ, గుర్వీశ్యరానుగహములతోడనూ, 
గా na) 

నేను అనునది యెవరు ? ఈ స్వశరీర సర్వదృశ్యము లెట్టివి ? అనగా _ ఏటి 
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యందు సరమార్గ సత్యత్వమున్నదా ? యివినాకు _ నిత్యములా ? లేక _ అని 

త్యము లగుచున్నవా ? నా అనుభవము లెట్టున్నవి ? ఈ శరీరాది దృశ్యమును 

విచారించిన అన్నియునూ దుఃఖపర్యవసానములే యగుచున్నవిగదా : నిత్య 

నిరతిశయ సుఖమెట్టది 2 పరమాత్మ యెొట్టవాడు ౩? ఎచటనున్నాడు ? ఆయన 

యెవరు? మహావాక్యము _ నేనున్నూ ఆపరమాత్మయూ _ నొక్క-టియేనని 

బోధించుచున్నది. నా స్వరూపమెట్లున్న, నేనున్నూ ఆపరమాత్మయూ నొక్క-టి 

యగుదుము ? ఇదియెట్లు సంభవము ? అను విషయములను సంశయ  విపర్య 

రహితముగ నిశ్చయించి తెలిసికొని తన అభ్యాసాదులను చేయు చుండ 

వలయును, 

ఈ అభ్యాస 'మెట్లుండవలెననిన _ తన నిత్య--అసంగ--న్వ,ప్రకా శ _- 

అఖండ __ పరిపూర్ణ త్వ అనుసంధానాదుల, నిరంతరాచరణ బలముగా తత్స § 

రూనమును, వృ త్తిచే ఫలపర్యంతము (గ్రహించుచుండవలయును. వేరుదారి 

లేదు _ ఇట్టి అభ్యాసాదులే ముముక్షువును కాలక్రమమున ఆత్మసాక్షెళ్ళారము 

నొందింపజేయును. (బహ్మజ్ఞానాభ్యాసి తనకు (శవణానంతరము జ్ఞాన 

పూర్వక మనన నిదిధ్యాసనాశుసంధానాద్యభ్యాసములే, అత్మసాక్షొత్కా_ర 

(పాప్తికి సాక్ష్షిత్సాధన సారభూతములని (గహించవలయును. 

ముముక్షువు (ప్రయత్నముచే తన పరమార్గ వాస్తవ స్వరూపము సర 

మాత్మ అఖండజ్యోతి స్వరూపమని (గ్రహించవలెను గావున పరమాత్మ 

స్వరూపమైన పరంజ్యోతి 'అహం” నేనే అను వేదా_న్హ సిద్దాంత సారమును 

శిష్యుడు సులభముగా తెలిసికొనుటకుగాను (శ్రీ శంకరభగవత్సాదులు గురు 

శిష్య (ప్రక్నో_త్రర రూపముగా ఒక శ్లోకమును బోధించి యున్నారు. అది 

యేదియనిన. 

శో “కింజ్యోతి స్తవభాను మానహాని మే రాతాపదీపాదికమ్' 

స్యాదేవంరవిదీపదర్శన విభా కం జ్యోతి రాఖ్యాహి "మే, 
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చక్తు స్తస్య నిమీలనాదిసమయే కిం ధర్షియోదర్శనే, 

కిం త|తాహమతో హవా న్పరమకంజోతి స్త దస్మివభో” 

అని ! సీకు పకాశ మిచ్చు జ్యో్యతిస్సు యేది? పగలు సూర్యుడు, 

ర్మాతియందు దీపాదులను, సూర్యచం(దులను చూచుటకు నీకు (పకాశ మేది 
'తెలుపుము. నేత్రములు, నే(తములు మూసిన కాలమున నీకు జ్యోతిస్సు 

యేది + నాబుద్ధియే, నీబుద్దిని చూచుటలో జ్యోతిస్సు యేది? “అహం”. నేనే, 
కావున దిని కన్నింటికిని పరమజ్యోతిస్స్వరూపుడు సీవేకదా ? స్వామీ నిజము, 
“అహం” నేనే పరమజ్యోతిస్ప్వరూపుడనై యున్నాను అని శిష్యుడు, సులభ 

ముగా సిద్ధాంత సారమును (గ్రహించెను. యీ అఖండ “అహం” జ్యోతియే 

పరమార్థజ్ఞానము. ఇది అద్వితీయము, అఖండము, స్వప్రకాశము, అవికారి, 

అసంగము, అవినాశియై సర్వజీవుల హృదయమందునను పరమ జ్యోతిస్సుగా 

విలసిల్లు (ప్రత్యగాత్మగా శతెలుసుకొనబడు పరమాత్మ యీయనయె. 

బాగుగా విచారించిన యీ (పపంచ మంతయు జ్ఞాన, జ్ఞాతృ, జేయ 

ముగా భాసించుచున్నది గాని తదితరము ఏమియులేదు, ఇందు జ్ఞానము 

ఒక్కటియే పరమార్థ సత్యము, ఇదియే అఖండ పరిపూర్ణ చై తన్యమై సర్వా 

ధిషానముగా అద్వితీయమై యున్నది. యీ అద్వి తీయజ్ఞాన పదార్థమునందే 

_ రజ్జువయందుభాసించు సర్ప భ్రాంతిలాగున అనాదిమాయా (ప్రభావముచే జ్ఞాతృ, 

జై యములు రెండునూ అధ్యస ములె “అహం” “ఇదం” అహంఇదములుగా 

భాసించుచున్నవి గాని వా స్తవములుగావు. ఇవికేవల అవిద్యాకల్పితములై. జీవు 

నికి సంసారదుఃఖమును కలిగిం చు చున్నవి. కాని పరమార్థ సత్యము 

అఖండ పరిపూర్ణ జ్ఞాన మొక్కటియే. ఇదియే సర్వదృశ్యాధిష్టానము, సత్యము, 

నిత్యము, నిరతి శయము, అద్వితీయము, అఖండము, సర్వభూతములును 

మాయా కల్పితములు, అవాస్తవములు సరమార్గముగా లేని 

చేయగును, పరమార్థమున వాస్తవముగా నున్నది జీవుని సత్యస్వరూప 

మొక్క-టియే. ఇదియే “అహం” అను (ప్రతీతికి వాన్తవికార్హము, పరమాత్మ 



64 య. దర్పణం 

స్వరూపము. దీనిని బోధించుటకే పరిపూర్ణ జ్ఞాన స్వరూపుడై న భగవంతుడు 
గితలలో 

20 

శో॥ మయాతత మిదంసర్వం జగదవ్య క్త మూరర్తినా | 

మతీనానిసర్వభూతాని నదాహం తేష్వవస్థిత ॥ 

అనగా యీ జగత్తు అంతయు వ్య క్తముగాని నాస్వరూపముతో పరిపూర్ణమై 
యున్నది, సర్వభూతములు నాయందున్నవి. (అనగా కల్పితముగా నున్నవి.) 

కాని జ్ఞాన స్వరూపుడనై పరమాత్ముడ న్రైన నేను ఆ భూతములయందు లెను. 

అనగా వాటికిన్ని నాకును వాస్తవ సంబంధము లేదు అని 'తెలుపుచున్నాడు. 

అనగా అధ్య _స్తమైన యీ సర్వదృ శరము సత్యాధిష్టా నై పరమాత్ముడైన 

నాయందే కలుగుచున్నది గాని పరమాత్ముడనై న ౩ నేను యీ కల్పిత దృశ్య 

మందుండుటకు వీలులేదు. ఎట్టన వ్యవహార సత్యమెన రజ్ఞావుయందు సర్చ 

(భాంతి కలుగును గాని (ధాంతియుత మైన సర్భమందు రజ్లావు వుండుట 

అనునది అసంభవము గడా? ఎల్లప్పుడును అధిష్థానము సత్యము. అధ్య _స్తము 

కల్పితముగా నుండును. యీ విషయమునే, భగవంతుడు పై వాక్యముచే 

టోధించుచున్నా డని ముముక్తువు (గ్రహించవలెను. కావున ముఖ్యముగా 

జ్ఞానాభాకిసకుడు తన పరమార్ల స్వ్యరూపమె సరమ జ్యోతియగు అఖండ 
ఇ 5 థి యు Q_ 

జ్ఞానమే సర్వజీవులయందునను (పకాశించుచూ సర్వచృుళ్యాధిష్రానము గా 

నున్నదని తెలిసికొని తన సర్వాత్మభావనను చేయుచుండవలయును. ఇట్టి 

సర్వాత్మభావన తనకు సర్యోపస్షవ కరమైన స్వశరీర సర్వోపాధులను వృత్తి 

జానపూర్వకముగా త్యజించిన గాని కలుగదు. ఇట్లు స్వశరీర దృశ్యత్యాగ 
చ | ఠా రగా యా 

మనునది తన పరమజ్యోతి స్వరూపమైన అఖండ క్షానాను సంధానాభ్యాసాదుల 

వలనగాని సాధ్యముకాదు.. యీ అభ్యాసాదుల వలన కాలక్రమమున తన 

అఖండ పరిపూర్ణ జ్ఞానము గోచరించు చుండును. ఇట్లి సర్వోపాధి వినిర్ము క 
ఈ ఖు ట ఏ 

పరిపూర్ణ చై చై తన్యాధిషాన గహణమునే “సర్మోపప్తవ రహితః |పజ్జానఘనః 
౧౧ ణః 

వ్రత్యగర్షో (బ హ్మైవాహమస్మి, "” అను వాక్యము జీవాభిన్న (బహ్మోనుసంధా 
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నమును బోధించుచున్నది. జీవున కిట్టి అనుసంధాస ఫలమే కాలక్రమమున 
అఖండ స్వరూప సిద్దినిచ్చి మోక్షప్రాప్తి నొందజేయును. 

కావున జానాభ్యాసకుడు తన అభ్యాసకాలమందు యౌ (దమ దృశ్య 
మః అ 

రూపములుగా నున్న జ్ఞాతృజ్లేయములను జ్ఞాన పూర్వకముగా త్యజించి 

వృత్తి నఖండాకారము గావించి ధ్యానాదుల సచ్చిదానలద లక్షణములతో నభ్య 

సించు నెడల అపుడు గోచరించునదియే, తన అఖండ, అద్వితీయ, పరిపూర్ణ 

కాన స్వరూపమని తెలిసికొనవలయును. ఇదియే తన పరమార్థ సంరూపమని 

ముముక్షువు (గ్రహించి అఖ౦డాత్మానుసంధానము నభ్యసించుచుండ 

వలయును. ఇదియే పరంజ్యోతి, పరమాత్మ, జీవునియొ క్క నిత్యనిరతిశయ 

మైన అఖండ సుఖస్వరూపమని (గహించి అనుసంధానాదుల నాచరించుచుండ 

వలయును, 

ముముకువునకు సిద్దాంత పరమసారాంళ మేమనిస యీ తన పరి. 

చ్చిన్న స్టూలదేహము, సూక్ష్మ శరీరాదులు తాను కానని గురుశాస్త్రబోధ వలన 

బాగుగ తెలిసికొని తన పరమార్థ సత్యస్వరూపమైన అఖండాత్మానుసంధాన 

మును నిరంతరము స్వానుభవ సాక్షొత్కార పర్యంతము, ఇపుడు తాను ప్రారబ్ద 

బద్దుడె సుఖదుఃఖాది యెట్టి భోగానుభవములను, చెయుచున్నను ఇవియన్నియు 

అనిత్యములు, తాళ్కాలికములు మా(త్రమే నను నిశ్చయముతోడ తన సర 

మార్గ అఖండ పరిపూర్ణ జ్జాన స్వరూపమును విడువక విసుగు చెందక తప్పక 

ఫలము కలుగునను ప్రీతినిక్స్భయములతో స్వస్వరూ వానుసంధానాదుల 

గావించుటయే తన పరమ కర్తవ్యమని మనననిదిధ్యసనాదులను యాచరించు 

చుండవలయును. 

(బహ్మజ్ళానాభ్యాసకుడు ముఖ్యముగా (గ్రహించ వలసిన సిద్దాంత 

సారాంశ మేమనగా, తాను ఇవుడు (ప్రారబ్దకర్మ ఫలబద్దుడి యెట్టి సుఖభో గా 

నుభవములను పొందుచున్నను ఇవి యన్నియు తనకు పరమార్ధ వా _స్తవమున 
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సంబంధించినవి కొవను దృఢనిశ్చయమును సంపాదించ వలయును, ఇప్పుడు 

తనకు కలుగుచున్న సమస్త సుఖదుఃఖానుభవములు తన అజ్ఞాన కాలకృత 

(ప్రారబ్ద కర్మఫల భోగానుభవములకు గాను కల్పితమైన తనయుపాధి ధర్మము 

లె నను (పారబ్ద బలముచే పస్తుత చీహతాదాత్మ్యాధ్యాస తనకు నివర్తించ 

నందు వలన తాను యీ దేవో (శరీరోపాధి ధర్మముల సుఖదుఃఖముల 

నొందుచున్నాననియు గాని వా_స్తపమున వీనితో తనకెట్టి నిత్య సంబంధము 

లేదను నిశ్చయము నొందవలయును. ఐనను దేహము యున్నంత కాలము 

'దేహధర్మములు జ్ఞానినై సను విడువవు.యీ శ రీరధారణ (ప్రారజ్ఞాఫవము. 

కావున జ్ఞానాధ్యాసకుడు తనకు పరమా ఖీష్ట మైన ఆత్మ సాక్షితా-రము నొందు 

టకు తన (ప్రారబ్దక్షయమును చేయుట యావశ్యకము గాన అట్టి ప్రారబ్దమును 

యథ్యావా_ప్రముగా స క్షతాధిమాన రహితముగా అనగా స క్షతాభిమానములను 

కీణింప చేసిన వాడే ఇప్పుడనుభవించు చున్నాననే శాస్త్రీయ జ్ఞానాభ్యాసా దుల 

బలముచే నిశ్చయము నొంది తనలో తాను ఆ అనుభవములను నిర్లి స్తతతో 

ననుభవించు చుండవలయును. జ్ఞానాభ్యాసకుడు ఇట్టు తన అనుభవములను 

క్షీణ సక్తతాభిమానములు గలవిగా చేయుచూ, గురుశాస్ర్రబోధ, మననాదుల 

వలన తన పరమార్థ స్వరూపమును ప్రీతిని శ్చయములతో. నిట్లు తెలుసుకొన 
వలయును _ నేను, వాస్తవమున యీ దెహశరీరాదులు కాను. నాకు తాత్కా 

లికములై న యీ సంసార సుఖదుఃథానుభవములకు ఇవి యన్నియు కల్పిత 
ములు - యీ “అహం” *ఇవం.”లును, వాటివలన నాకు కలుగుచున్న 

“మమేదం” అనునదంతయు (థాంతి మాత్రము, నాకు స్వశరీరదృశ్య 

మంతయు కల్పనారూసమున వ్యవహార మా(త్రమె తాత్కాలిక మె దిర్హ స్వప్న 

ములాగున పర్యవసానమున అనిత్యమగుచున్నది. శాస్త్రము నాస్వరూపము 

కేవల సుఖము నిత్యమని తెలుపుచున్నది. కావున నేను స్వశరీర సర్వద్భృుశ్యము 

నందు నను నేదియును యగుటకును వీలులేదు ___ శుతిబోధ ననుసరించి 

నాస్వరూపము పరిచ్చిన్నమై యుండుటకు వీలులేదు. “అహం” నేను అద్వి 
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తీయ, అఖండ, పరిపూర్ణ చై తన్య స్వరూపుడను, స్వశరీర సర్వదృశ్యము, 

నా పరమార్ష వా స్తవ స్వరూపమెన అఖండ పరిపూర్ణ చె తన్యమునందే, రజు 
థి —0 ఎ__ రథ 0 జు 

సర్బ(భాంతి లాగున వివరముగా భాసంచుచున్నది. కావున యీ స్వ శ రీర 

rn అం అన ఉం అల ఇక ఎ్తో సర్వద్భ శ్యమునకున్ను, సత్యాధిస్టాన స్వరూపము “అహం నెనేఐ యున్నాను, 

కాని తదితర మేమియును లేదు-ఇందుచే నా పరమార్ధ వాస్తవ స్వరూపము, 

స్వశరీర సర్వదృశ్యాధిషాన, సజాతీయ, విజాతీయ, స్వగత _భదరహిత, 

స్వ(పకాళశ, జగదుత్స త్తి, సతి, లయ, ములకు వివ ర్త, అభిన్ననిమితో 

పాదాన కారణమగు, నిత్య నిర్వికార, నిరతిశయాసంగ, పరిపూర్ణాఖండ 
చైతన్య స్వరూపమనియు. నిరవయవుడు గనుక తానునిష్ట్రియుడనియు, నిష్ట్రి 

యుడు గనుక తనకు క_రృత్వాదులు వా_స్తములు కావనియు తెలిసికొని తన 

స్వరూపమును అఖండాకార వృత్తితో చిదాకాశముగా నభ్యసించు చుండ 

వలయును. 

యీ (బహ్మావిద్యాభ్యాసకుడు మరియొక ముఖ్యాంశమును గమనించ 

వలసియున్నది. అదియేదియనిన తనమనస్సును యెన్ని ఉపాయములచేనై నను 

స్వాధీన ము చేసుకొనుట. యీ మనస్పనునది జీవునకు సూక్ష్మ కరణము 

గాని, తన వాస్తవ స్వరూపముగాదు. ఐనను ఇది మానవునకు తాను వా స్తవ 
మెనడాని వలె గోచరించుచూ పూర్వసంస్కార వాసనా బలముచే దాని ఇష్టము 

వచ్చినట్లు జీవుని పనిచేయుంచును గాని, వివేకినిగూడ తనయిష్టము వచ్చినటుల 

యీ మనస్సు పనిచేయనివ్వక దాని వాసనా మార్గముల లోనికే తీసుకొని 

పోవుచుండును. యీమనస్సు అతి బలీయమైన అశ్వము వంటిది, దీనిని స్వా 

ధీనము చేసి కొనిన యెడల యెంతదుర్హట కార్యమునై నను సాధించుటకు 

సమర్గతనిచ్చును. కాని దీనిని స్వాధీన వరుచుకొనుట యనుసది యొక్క. 
జ్ఞా నాభ్యాసకునకు గాని తదితరులకు సులభ నాధ్యముకాదు. జ్ఞానాభ్యాస 

కుడున్ను తన గుర్వీశ్వరాను (గహములచేతను, (శవణమన నాదులచేతను, 

యీ మనస్సుయొక్క స్వరూప స్వభానములను బాగుగాగుర్తించి ఇది తనకు 
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ఉపకరణ కోటిలోనిది గాని తానుకాననియు, ఐనను తన పరమ తరణోపాయ 

మునకు నిదియే ముఖ్యసాధనమని (గహించి దీనిని, తన స్వాదీనములో 

యుంచుకొనువాడు. కావున దీనిని తనశరీర జగస్మిథ్యాత్వజ్ఞాన నిరూ ఢికిని, 

పరమార్గస్యస్వరూప (గహణాభ్యాసములకు సదాఉపయోగించుచుండవలయును. 

ఇటుచయు అభ్యాసకునకు యీ మనస్సు యొక్కటియే కాల్మకమమున తన 
౧౧ 

పరమ (పయోజనమగు ఆత్మ సాక్షాత్కారము వొనగూర్చును. దీనినే శ్రీ 

త్యాగరాజస్వామి" మనసుస్వాధేనమైన ఆఘనునికి, మణిమంత్రతం్యత్రము 

లేలా” యనుకేర్తనచే. తెలుపుచున్నారు మనస్సును స్వాధనములోనుంచు 

కొనగలిగిన మహనీయునకు సర్వము స్వాధీనములోనుండును. సాధించలేని 

కార్యముండదు. కావున జ్ఞానాభ్యాసకుడు సర్వదా తనమనస్సును తన 

లక్ష్యమైన స్వన్వరూవానుసం ధాన, అఖండెా కారవృత్సినుంచి, చలించకుండు 

నట్లు మాటిమాటికి నభ్యసించుచుండవలయును-- యిట్టి అభ్యాసము, ముము 

కువ, తన ప్రారబ్దానుసారమున  నెట్టిభో గానుభవములుచేయుచున్నను, తన 

నిత్యానిత్య వివేకబలముచే యీస్వశరీర స్వదృశ్యము కల్పితమా (త్రమనిన్నీ 

తనకు నిత్యముకాదనిన్నీ దృఢజ్ఞానముతోనుండి స్వస్వరూపాను సంధానాదుల 
రో . 

చెయుచుండినయెడల నిది సులభసాధ్యమై తనస్వరూప  సుఖమునిచ్చు 

చుండును, 

ఇదియె కాల కమమున ప్రారబ్దముకయించగనే ము క్తినాందించును, 

ఇదియే (బహ్మజ్హానాభ్యాసకుడు తనకు రాజమార్షము, రాజ విద్యయని 
ప గ్ 

నిశ్చయముగా [గహించవలయును. జ్ఞానాభ్యాసకుడు సర్వదా నిర్మలచిత్తుడై_ 

తన ప్రారబ్లాను సరణమున, నెట్టిసుఖదుఃథాది భోగముల ననుభవించుచున్నను 

అట్లివి యన్నియు తనకు వాస్త వములు కావనుద్భుఢజ్ఞాన విశ్వాసములతో 

కించిదను భవములను నొందుచూ, జీవన్ముక్తి సుఖము గాంచుచుండును.. 
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ఈ (గంథబోధ పర్యవసాన మేమనిన వివేకియె, మానవ జన్మ 

నొందిన (పతివాడును అట్టి జన్మను వృధాగావించక దానిని, గుర్వీ శ్యరాను 

(గహ శాస్త్రబోధ వలన, జీవుడు తన పరమార్గ సిద్ధికి సాధనముగ నుసయో 

గించుకొనుచు తన నిత్య నిరతిశయ సుఖస్వరూప లాభమును పొందుటయే 

దీనినే మోక్షమని శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. ఇట్టుగాక మానవ జీవితమందు 

మోక్షపురుషార్హమును వదలి, కేవల యితర పురుషార్థములనే ఆశ్రయించు 

మానవుడు మహానష్టము నొందునని శాస్త్రము తెలుపుచున్నది. దీనినే (శుతి:_ 

“ఇహచేదవేదీ దథసత్యమస్తి నచేదిహా వేదీన్మహ తీవినష్టిః | భూ తేమ 
భూతేషు విచిత్యదీరాః (పేళ్యాస్మాల్లోకాద మృతాభవంతి” 

౧౧ 

అనగా మానవజన్మముండగనే త ద్వజ్లానమును సంపాదింపవలయును. 

లేనిచో యీ యుత్కష్టమెన మానన జన్మ నిరర్ధక మై, జీవుడు అంతులేని 

ఉచ్చ, నీచ, జన్మల, పరంపరతో సంసార మహాదుఃఖమును పొందుచుండును. 
కనుకనే ధీరుడై న ముముకువు, చేతనాచేతన సమస్త దృశ్యమున కధిష్టానమై 
యున్న, తన అభండాధిష్టాన స్వరూపమును బాగుగ (గ్రహించి దానినే తన 

పరమార్థవా స్తవ స్వరూపమని తెలిసికొని యీ శరీరమును త్యజించి అమృ 

త తత్వమును పొందును; అని యీ (శ్రుతి తాత్పర్యము స్పష్టముగ తెలియు 

చున్నది. మానవజన్మకు దీనిని సాధించుటయే పరమావధి. కాన వి వేకియైన 

జీవుడు యిప్పుడు తనకు కలిగిన యీ మానవజన్మను వృధా చేసికొనుట 
యవి వేకము. ఏలనన పురుషార్థములు నాలుగై ననూ అందు” మోక్ష ఏవ 

పరమ పురుషా రః” యని శాస్త్రము 'బోధించుచున్న ది. జీవుడు తన 
పరమ తరణోహీయము గాంచి ముక్తినొందుటకు యీ యొక్క 

మానవజన్మము వలననే సాధ్యముగాని అన్యజన్మముల వలన సాధ్యము 

కాదు. జీవునకీ అనాదిసంసారజన్మపరంసరలో మానవజన్మయనునది వచ్చుట 
కడుదుర్ల భము, అనేక కోటి జన్మల పుణ్యవిశేషము. ఇట్టి పుణ్యవి శేషఫల 

లాభము వలనగాని, జీవునకు మానవజన్మ సంభవము కాదు. జీవుడు తాను 
39 
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పరమాత్మయేనని, తాను మరచిన తన సత్యస్వరూపమును తెలిసికొని యను 
భవమునొందుటకు యీ మానవజన్మ సాధనమగునట్లు యిత రజన్మలు కాజాలవు, 

కావున వివేకియైన జీవుడు తనకు పునరావృ_త్తిరపితమై, నిత్యనిరతిశయ 
మెన తన వాస్తవ స్వరూపమును తెలిసికొని స్వానుభవమునొందుట యను 

నది, మానవజన్మమీదనే ఆధారపడియున్నది. అట్టిది పురుష (ప్రయత్న 

సాధ్యమే కౌని తదితరముకాదు. ఈ జన్మపరంపరకు కారణము జీవుడు 

తన అనాదిఅవిద్యాకామకర్మలయ౦దు, ప్రారబ్దకర్మఫలభో గముల 

ననుభవించుట కొరకే అయియున్నది. జీవుడు యిట్టి తన కర్మఫలానుభవమును 
పొందుటకే వివిధ ఉచ్చ నీచోపాధులను జన్మపరంపరగ (గహించుచుండును. 

ఇట్టి జన్మ పరంపరలో అనేక కోటిజన్మల సుకృత ఫలము వలనగాని జీవు 

నికి మానవశరీరము లభించదని (శ్రీ శంకరభగవత్పాదులు :-- 

“జన్తూనాం నరజన్మ _దుర్లభం అను శోకమువలన సకలశ్ఞావర 

జంగమ రూపభూతములలో మనుష్యజన్మ దుర్ల భమను, మొదలగు వచనము 

లతో ఈ మానవ శరీర్మపా ప్రినే కడు దుర్రభమైన దానినిగా చెప్పియున్నారు. 

జీవుని జన్మ పరంపరలో యిట్టి దుర్చ్హభమైన అవకాశము కలిగినప్పుడు దానిని 

వృధాచేసికొనక ఈ శరీరమును తన మోక్షప్రాప్తి సాధనముగా (గహించి 

జీవుడు సరమపురుషార్థము నొందవలయును గాని వేరుమార్గము లేదు. మాన 

వునకు, తాను లక్ష్యముంచిన విషయమును బాణముచే కొట్టుటకు విల్లు ఎట్లు 

సాధనమగు చున్నదో అశ్లే జీవునికి తన మోక్ష స్వరూప (ప్రాప్తికి యీ 

మానవదేహము సాధనమగుచున్నది. కనుకనే “శరీర మాద్యం ఖలు ధర్మ 

సాధనం” “జీవన దాణిపశ్యతి” అను మొదలుగాగల వచనములు యీ విష 

యమునే సూచించుచున్న వి-_ 

మానవునకు (ప్రయోజనములు రెండు విధములు. ఆవియేవియనిన సామాన్య 

ప్రయోజనములనిన్నీ, పరమ ప్రయోజనమనిన్నీ గలవు, సామాన్య ప్రయోజనము 
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లనగా వ్యవహారానుభవ ప్రయోజనములు, పరమ ప్రయోజనమనగా జీవుడు తన 

సత్యస్వరూపమైన మోక్షము నొందుట. ఈ రెండు (ప్రయోజనములకును గూడ 

స్వశరీర రక్షణ మావశ్యకము. శరీరము లేనిది ఏ పురుషార్గమును మానవుడు 

సంపాదింప జాలడు, అట్టి సంపాదనకు యీ శరీరోపాధియే సాధనము. అయి 

ననూ వ్యవహారానుభవములకు జీవునికి విశేష (పయత్న మావశ్యకము లేదు. 

ఏలనన తనుకోరుకున్నను లేకపోయినను తన ప్రారబ్దక ర్మఫలాను భవములు 

వ్యవహారమునందు అ(పయత్నముగ తన (ప్రారబ్ద కర్మఫలముల ననుసరించి 

జరుగుచుండును. కాని మానవుడు అట్టి వ్యవహారానుభవములకు నిమి త్త 

మా(త్రుడు. నిమిత్తము లేనిదే వ్యవహారమనునది జరుగుటకు వీలులేదు, ఇట్టి 

వ్యవహారానుభవములు మానవుని యొక్క- నిమి త్తమ్మాత సామాన్య (ప్రయ 

త్నముతో జరుగుచుండును, ఇవియే వ్యవహార (ప్రయోజనములు, ఇవియన్నియు 

తాత్కాలిక ప్రయోజనములై తాత్కాలిక సుఖదుఃఖ ఫలముల నిచ్చుచుండును 

గాని, జీవునికి తన నిత్యనిరతిశయమైన శాశ్వత సుఖము ని వ్వ జాల వు, 
కావుననే యివి (ప్రయోజనములు మాత్రమే యగుచున్నవి. 

ఇంక పరమ ప్రయోజన మనునది జీవుడై న మానవుడు తన నిత్య 

నిరతిశయ శాశ్వతసుఖమును పొందుట. ఇది తన శాస్త్రీయ విశేషపయత్న 

చే గాని కలుగదు. ఇట్టి విశేషశాస్త్రీయ (పయత్నమునే జీవునికి ళాస్త్రము 

టోధించుచున్నది. ఇదియే ఆదై కత శాస్త్రమనియూ, (బహ్మ విద్యయనియూ 

గూడ చెప్పబడుచున్నది. జీవునికి పరమ్యప్రయోజనమైన మోక్షలాభ సంపాద 

నమే మన (గంథ ముఖ్యతాత్సర్యమని యింతవరకును నిరూపించియుంటిమి. 

అందు (బ్రహ్మవిద్యానుసశ్సాన మనునది సాక్షెన్మోక్షమార్గము గనుక నది 

(శుతియు క్ర్యనుభనపూర్వకముగ వివిధోసాయములచే తెలుపబడెను, కాని 
యింతనిరూపించిననూ విషయమంత యును “జగన్మిధ్య (దహ్మసత్యం" అను 

నొక్క విషయమునే నిర్ణయించి తెలుపుచున్నది. ఇది తెలియుట మానవునికి 

కష్టసాధ్యమయిననూ సరమ (శేయోదాయకము, నిర్వి శేషము, పరమ సుఖ 

మెనది గాన “సథ్యం శతవిధం కృత్వా" అను న్యాయమును బట్టి బహువిధ 
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ముల బోధ యావశ్యకమె వివిధ రూపముల అదై్వైతశాస్త్రసిద్దాంతములు 

(వత్యు_క్త్యనుభవములతో విమర్శించి తెలుపబడెను -- కావున జిజ్ఞాసువులు 

సావధాన స్వస్థ చి త్తులై దీని పఠన (గహణములను బాగుగ చేసి తల్లాభము 

నొందుదురు గాక _ 

ఈ (గంథనామమును బట్టియే, ముముకువై న జిజ్ఞానువు (బహ్మ 

స్వరూపము, తానేయని తిరిగి తిరిగి పలుమారు లనుకొనుట, యని అర్థము, 

ఇట్టనుకొనుటకు సద్వస్తుస్వరూపము బాగుగ తెలిసినగదా-_దానిని అనుకొనుటకు 

సంభవము. కాని ఈ _బహ్మాస్వరూపము అఖండమై అద్వితీయ మైనది. కనుక 

బోధ సౌలభ్యమునకు గాను వ్యవహారములోని ఉదాహరణములనే తీసుకొని, 

దర్పణమునందు (ప్రతిఫలించు పదార్థముల లాగున సుబోధకముగ నుండుటకు 

గాను యిందు వివిధోపాయ, (పకార నిరూపణలతో ఆత్మానాత్మ విచారమును, 

_(బహ్మస్వరూప లక్షణములును, ఆత్మానుసంధాన (షకియలును తెలుపబడినవి. 

ఎట్లన లోకమునందు సముద్ర జలమంతయు విభాగ రహితమై యున్ననూ, 

వ్యవహార (పయోజనముకు గాను _ విభాగంబులుగా సరిగ ణి౦ చి వివిధ 

నామంబులిడి వ్యవహరించుచున్నట్లు ___ ఈ (బహ్మ్మావస్తువు అఖండ అది 

తీయ మైనను జీనదశ; (భ్రాంతియుతము, కల్పితము, వ్యావహారిక మెనదియే 

గాన అట్ట వ్యవహారదశ ననుసరించి ముముకువు తరణోపాయమునకు గాను 

యుదాహరణలను తీసుకొని, (గ్రహించి, [బహ్మయందు కల్పితములను అనగా 

ఈ అధ్య స్త సర్వదృశ్యమునూ త్యజించి కేవల తత్ప్సదార్హి స్వానుభవమును 
పొందవలయును, 

కాని యిట్లు చేయు టకు ముముక్షువు గూడ, తన అనాది, 

అజ్ఞానము వల దృశ్యమందు, సత్యత్య్వబుదితో ఆశాకల్పితుడె సంసార 
డు గా (డా యు 

బంధము నొందుచుండును _ జీవునకు యీ స్వశరీర సర్వదృశ్యమందు 

కలుగు ఆశ మహాబలీయమైనది ___ ఈ ఆశయే జీవుని లోకమునందు 

బంధించుచున్నది-దీని నే“ఆశ యా బధ్యతేలోకః”యని పెద్దల వచనము తెలుపు 
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చున్నది. కౌవున సర్వ పయత త్నములతోడను యో ఆశ అనుజాడ్యమును, 

నిర్మూలించుట ముముక్షువున కావశ్యకము, దీనికి, యుపాయము అధ్యాత్మ 

శా స్ర్రజ్ఞానమేనని:_ 

శో అధ్యాత్మ శాస్త్రమం_కేణ। తృష్టావిషవిషూచికా | 

క్షీయతే భావితేనాంతః శరదామిహికా యథా ॥ 

అంతఃకరణమునందు విచారణ చేయబడిన అధ్యాత్మశాస్త్రమను, మంత్రముచేత 

నాశయను విషూచికా జాడ్యము, శరత్కాలముచే మంచు నశింపజేయబడు 

నట్టు సశింపజయబడునని వసిష్ట వచనము తెలుపుచున్నది _ కావున ముము 

క్షుపనకు అధ్యాత్మళాస్త్రమను మం(తజసము అనగా, మననానుసంధానములు 

అత్యావశ్యకము ._ 

ఈ (బహ్మా విద్యయనునది యెంతవాసి యెన్నివిధముల నిరూపించి 

నను ఇది జీవుని త_త్త్వళోధన, అనుభవవేద్యమును నై యున్నందున యీ 

(గంథవిషయములు కావ్యనాటక(ప్రబంధ (గ్రంథముల లాగున సులభముగా 

గోచరించునవికావు. ఏలయన ఈ విషయములన్నియు “నేని అను తన 

వాస్తవ స్వరూపమును తెలిసికొని స్వానుభవమును సంవబాదించుటకు నిరూ 

పింపబడినవి. ఇట్టి “నేను'అను తన వాస్తవ స్వరూపము సర్వాంతరమై సర్వ 
వ్యాప్తమై యున్నది. దీనిని పొందుటకు శాస్త్రీయ (ప్రయత్న మే పేక్షీతము. 

ఇట్టి (ప్రయత్న ములలో చిత్తశుద్ది (బహ్మవిద్యాగహణమునకు (ప్రధానమైన 

పూర్వాంగమై యున్నది, ఇది మనకు కలదా, లేదా, ఎంతవరకు కలదు ? అని 

(గహించుటకు వారివారి స్వానుభవమే ముఖ్య(పమాణమె యున్నది. కనుక 

ఎవరికివారు వారివారి చి త్తపసన్నతను పరిశీలించి దీనియావశ్యకతను 

(గహించి (పయత్నమును చేయవలయును, ఇట్టి చి _త్తశుద్ది (సయత్నములలో 

ఉత్కృష్ట మెన వివిధోపాసనలు భాష్యాది (గరిథములయందు తెలుపబడి 

యున్నవి. అట్టివి వారివారి (గ్రహణ సామర్థ్యాధికారములనుబట్టి గురుముఖత । 

తెలిసికొని అనుష్టించి తల్లాభమును పొందవచ్చును, 
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కాని, అట్టి యనుష్టానములు సామాన్యులకు సులభసాధ్యములుగావు-_ 

కాన ఇట్టి పరమ _శేయోడాయకమైన చిత్తశుద్ధిని కారుణ్యముతో మనలకు 

(పసాదింప దలచి మనపూర్వులై న (తీకాలజ్ఞుల కృతముగా శాస్త్రము సంధ్యా 

వందనాది నిత్యానుభ్రానములను విధించుచున్నది. అందు నిత్యముఖ్యవిధి 

యైన సంధ్యావందనాచరణమునందు సర్వశక్తి స్వరూపిణియైన గాయ శీ 

మంతజపానుష్రానమును (పసాదించినది. “గాయ న్తంతాయతే ఇతి 

గాయత్రీ” “నగాయాక్ర్యాః పరోమ న్తిః” అనగా ._ ఈ మూర్తి జపించు 

వానిని రక్షించునది గాన, యీ గాయతిమ నము సర్వోత్క్బృష్టమైనదని 

పై వచనములు తెలుపుచున్నవి, ఇంకను ఈ మూర్తి సర్వ దేవతాస్వరూపిణి 

యనియు, “పర బహ్మ స్వరూపిణీ గాయ్యతీ” యనియు తెలుపబడుచున్న ది. 

ఇందువలననే ఉపనయన సంస్కారమందు వటువుకు ఉపదేశముచేయబడు 

యీ గాయత్రీ మంతోపదేశమే, (బహ్మోపదేశమని గూడ చెప్పబడు 

చున్నది. ఈ మూర్తి సర్వశక్తి స్థానీయము. ఎవరికై నను ఏపనిని సాధించ. 

వలయునన్నను శ క్తిలేనిది సాధ్యముకాదను విషయ మెల్లరకును విశద మే 

గాన సట్టి శ_క్రిసంపాదనకు సర్వశ _క్రిస్వరూపిణియైన యీ గాయత్రీ 

జసధ్యానాదులు సర్వులకున్నూ, అందును ముఖ్యముగ మోక్షొర్టికి పరమావశ్య 

క మెయన్నది, కాన ముఖ్యముగ ఈ (బహ్మ విద్యాగహణ సాధనమైన చిత్త 

శుద్ధిని కోరువారికి “జ్ఞాత్వాకర్మాణికుర్వీత” అను వచనమునుబట్టి స్వరూప, 
ఫలి క్రానపూర్వకముగ సిగాయ్యత్రీమం (త్రానుష్టానాదుల నాచరించుట మిక్కిలి 

[శేయోదాయకము _-- ఆవశ్యకము. 

వారివారి సితిసా మర్ధ్యములకు తగిన యమనియమాదులతో గూడ 

శ_క్రిలోపము జేయక ఆ రై యిట్టి జపానుష్టానాదులను చేసి చి _త్తశుద్దిని 

సంపాదించుకొన్నవారికిన్న “పురాకృత పుణ్యముచే అంత కరణ శుద్ది "కలిగిన 

వారికిన్నీ యూ (గంథబోధ సుఖదాయక మై ఆమృత సాధనమగును. 

ఇట్లు చి _త్తళుద్ధిని సంపాదించి (శవణమననాదులచే గలిగిన తన 

నత్యస్వరూప జ్ఞానమును బాగుగా అనుసంధాన వివేచన [పకరణమందు తెల్పిన 
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విధమున సద్వస్తువునందు వృత్తి వ్యా ప్తితో (ప్రీతి నిశృ్వయములను సంపాదించు 

కొని ఫలావగతిపర్యంతము సతతాను సంధానమునువిసుగుచెందక ఫల ఫాప్పికి 

ఉత్సాహముతో నాచరించుచుండవలయును. 

ఇట్లి సతతానుసంధానా వళ్యకతను (శ్రీ కృష్షభగవానులు గీతలలో 
బి ౯9 

నిట్లు తెలుపుచున్నారు 

శో అన్నకా లేచ మామేవస్మరన్ ముక్స్వాక శేబరమ్ 

యః (సయాతి సమద్భానం యాతి నాస్త్య(త్ర సంశయః ॥ 

(పౌణో(త్య,మణకాలమందు నన్నేస్మరించుచు శరీరమును పరిత్యజించిన 

వాడు నాస్వరూసమును పొందుననుటకు సంశయములేదు. ఇంతియే గాదు; 
/ 

శ్లో; యం యం వాపిస్మరన్ భావం త్యజత్యన్నై క శేబరమ్। 
తంత మే వై తికౌ నేయ సదాతద్భావ భావితః॥ 

అంత్య కౌలమం దేయేవస్తువును స్మరించుచు [ప్రాణి తనశరీరమును వదలి 

సెట్టునో ఎల్లస్సుడు పూర్వము దానినే భావించినవ్నాడె తరువాతకూడ ఆవస్తు 

స్వరూపమునే పొందును, 

శో॥ తస్మాత్సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుధ్యచ। 

. మయ్యర్సిత మనోబుద్ది ర్మామే వెస్య స్యసంశయమ్॥ 
© రు 

అందుచేత సర్వకాలములయందు నన్ను స్మరించుచు యుద్దాదులను చేయుము, 

అట్లు చేయగా నాయందేమనస్సును బుద్దిని ఉంచిన వాడవె నన్నేపొంద 
ae) థి రా 

గలవనుటలో సందేహము లేదు. 

ట్లో; అభ్యాసయోగ యు కేన చేతసానాన్యగా మినా । 

పరమం పురుషం దివ్యం యాతిపార్థానుచి న్త్హయన్ 11 
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పునఃపునః అనుసంధానమగే యోగముతో గూడిన ఏక్యాగతగల మనస్సుచే 

పరమ స్పరుషని చింతించుచు అతనినే పొందును. ఇట్లు తెలుపుచు అట్ట పర 

మాత్మమైన తన స్వరూపముసు ఎట్లు (గహించవలసినదిన్నీ యీ (క్రింది 

శ్లోకములు తెలుపుచున్నవి-- 

శో సర్వ్యం[దియ గుణాభాసం సర్వేందియ వివరితమ్ । 
గా జ 

అస క్షం సర్వ భృచై పవ నిర్గుణంగుణ భో కుచ J 

అనగా ఈ పరమాత్మ స్వరూపము స్వతః ఏయిన్దియమును లేనిదయ్యు 

సర్జం(దియముల కాయావస్సుగహణము నిచ్చునదై , అసంగ మై, సరా 

ధిషానమె, గుణరహితమయుగ గుణముల ననుభవించునది యున్నది. 
అ యా యా 

శ్లో అఆవిభక్షంచ భూతేషు విభ క్షమివచస్టితమ్ | 

భూతభ _ర్హృచతద్ జయం (గసిష్షు |ప్రభవివ్ణుచ ॥ 

అది సమస్త భూతములయందును విభ కృముగాకనే విభ_క్తమెనట్లుండునది. 

సమ_స్స భూతముల సృష్టిస్థితి లయములను చేయునది. 

శో జ్యోతిషామపి త జ్యోతి సమస; పరముచ్య తే | 
గా డ్డ — 

జ్ఞానం జ్లేయం జ్ఞానగమ్యం హృదిసర్వస్యధిష్షిత మ్ 1 

అజ్ఞాన బంధరహితమై, సమస్త జ్యోతిస్సులను మించిన జ్యోతీరూపమై 
జ్ఞానరూపమయు జ్రేయరూపమయ్యు, జ్ఞానముచే పొందదగినదయ్యు సర్వ 
రో జ చ 

(పాణుల హృదయముల యందు స్థిరముగా నున్నది. ఆ పరమాత్మ స్వరూప 

మును యిట్లు తెలిసికొనినవారు అమృతులగుదురని గూడ __ 

శో॥ జేయంయ త్రత్రృనక్ష్యమి యద్ జ్లాత్వామృత మశ్నుతే । 
గా ఇ వ. కన గ 

అనాది వత్సరం [బహ్మ న సత్త న్నాసదుచ్యతే ॥ 
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అనగా దేనిని తెలిసికొనవలయునో, దేనిని శెలిసికొనుటచే అమృతత్వము 

సిదించునో అటి [బహ్మ అనాదియె “నేనే” ఉత్కషావధియె, సత్ అనిగాని, 
టు లు యు ఠి 0 

అసత్ అనిగాని వ్యవహరింసబడుట లేదు అని తెలుపుచున్నారు. 

ఈ పై శ్లోకములు స్పష్టముగా భగవంతునిచే చెప్పబడినవి. ఇట్టి పర 

మాత్మస్వరూపము సర్వవ్యాపకమని నిరూపించుటకు గాను విష్ణుభ క్తాగేసరు 

డైన (ప్రహ్లాదుడు “ఉపాసకానాం సిద్ధ్యర్థం (బహ్మణోరూప కల్పనా” ఆను 

వచన సార్గక్యము ననుసరించి _ హరివా_స్తవ స్వరూపమును గురించి తన 

తంగడ్రితో “ఇందుగల డందులేడని సందేహము వలదు చక్రి సర్యోపగతుం 

డెందెందు నాదతి చూబినో నందందే గలడు దాన వా(గ్రణి వింకే” అని చెప్పి 
(ప్రత్యక్షనిదర్శనము నిచ్చియున్నాడు. గాన దినిని బట్టి (గ్రహించవలసిన 

'దేమకగా పరమాత్మ సర్వవ్యాపకుడై యున్ననూ, ఆయనను వెదోకి. తెలుసు 

కున్న వారికే తెలియబడును గాని యందరకునూ ఆ పరమాత్మ తానుగనే 

వృక్షకుడ్యాదుల లాగున అసంస్కృృత మనస్సునకు గోచరించడు, అందుకు 

గాను జిజ్ఞాసువునకు ఈ సతతానుసంధానావశ్యకత విధిగా నుండవలెను, 

దానికి గాను అంతఃకరణ పారిశుధ్యము -. అనగా మనస్సును సంస్కరించు 

కుని యాపరమాత్మను వెదకి ఆయనను నేనో అని తెలుసుకుని అనుభవము 

సంపాదించవలసి యున్నది. గాన తన సత్యస్వరూపము నెల్లపుడును (పీతి 

నిశ్నయములతో చింతించుచుండనలయును. మనము యెల్లప్పుడు పరమ 

(ప్రీతితో దేనిని తలంచుచుందుమో సాధారణముగ మరణకాలమందు అట్టి 

భావనయే కలుగుచుండునుగాని యన్యముకాదు. ఇట్లు కలుగుటకున్నూ యిట్టి 

నిత్యని రతిశయ సుఖప్రా ప్తికిన్నీ సతతము (బ్రహ్మానుసంధాన మావశ్యకము. 

ఇట్టి యభ్యాసమును చేయునపుడు ముముక్షువు యిచట నొక విషయమును 

జాగరూకతతో తెలిసికొన వలయును. కొంత కాలమునకు ఈ (బహ్మావిద్యాను 

సంధాన సతతాభ్యాసదార్హ వరిపాక ము వల్ల నిదిధ్యసన, సమాధిస్టితులు 

గోచరించును. అట్టతరి యౌ సమాధ్యభ్యాసస్థితి సుమ పికి ' సన్ని హితముగా 

నుండును. ఈ నిద్రాసమాధుల యనుభవములు సన్ని హితముగా నుండినను 
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వీటి స్వరూప స్వభావములు మిక్కిలి విలక్షణములుగా నుండును. ఎట్లనగా :-_ 

(ద - తమోగుణ (పధానమై నిరాలంబన వృత్తి (ప్రత్యయ  స్వరూసముతో 

నుండును. ఫలము మాంద్యము -__ అజ్ఞానము. నమాధీ యన్ననో, సత్త్వ 
(ప్రధాన వృత్తియై సత్య స్వస స్వరూపాలంబనతో నుండును. ఫలము స్వస్వరూప 

సుఖము, జ్ఞానము, ఇట్టి విలక్షణ ఫలభేదములను బట్టి అభ్యాసకుడు జాగరూక 

తతోతన అభ్యానస్టి సస్సితి “మెట్టిదిగా నున్నదని సూక్ష్మబుద్దితో (గహించి అభ్యా 

సమును చేయుచుండవలయును. మన యనుభవమును బట్టి అధిక (ప్రీతి దేని 

యందుంచుదుమో అదియే సర్వదా యెన్నిపనులు చేయుచున్నను అృపయత్న 

ముగ జ ప్రికీ వచ్చుచు కనబడుచునె యుండును. ఇది అందరి యనుభవముతో 

నున్న దే. ఇట్లు కలుగుటకు అధిక (ప్రీతియే కారణము. ఈ (ప్రీతిని గురించి 

(ప్రహ్లాదుడు భగవంతుని యిట్లు కోరియున్నాడు. 

ల్లా యా (పతి రవివేకానాం విషయేష్వునపాయినీ 

త్యామనుస్మరత స్పా మే హృదయాన్మాపసర్పతు ॥ 

అనగా పామరులకు విషయములందు ఎట్టి (పీతి యున్నదో, అట్టి ప్రతిని భగ 

వంతుడవై న నీయందు నాకు సర్వదా ఉండునట్లు చేయుము, ఇట్టి (ప్రీతి కలిగిన 

వస్తుసిద్ది తానుగానే కలుగును, ఇట్టి అధిక ప్రీతిని మన వా స్తవ 'స్వస్యరూపాను 

సంధానమందు కలుగజెసుకొనిన తత్స ్ వరూసమే జ్ఞ ప్రికి వచ్చుచుండును. ఈ 

విధముగ (బతి పూర్వకముగా జ స చేయుటవల్ల సర్వసి ద్దు లు 

కలుగునని, 

రర శ అభ్యాసాత్సర్వ సిద్గిస్సా దితి వేదానుశాసనమ్ । 
గా 9 థి a 

తస్మా త్తం, సర్వముత్చృజ్య కుర్వభ్యా సెస్టిరం మనః ॥ 

అను, వసిష్టభగవానుని వచనము తెలుపుచున్నది. ఇట్టి ద్రహ్మజ్ఞానాభ్యాసము 

వలసే ముముక్షువు సర్వసిదులన-. పొందనగును. గాన జిజ్షాసువు యిట్లి అభ్యాస 
గా ధి జా రు 

తాభమును (గ్రహించి “నవై. రాగ్యాత్సరో బంధుః నసంసారా త్పరోరీపుః” 



అను న్యాయము ననుసరించి సంసారాస క్షతను క్షీణింపజేయుచు సర్వదా 
యేపనిచేయుచున్ననూ తన సక్యన్వరూప జ్ఞానాఖిలాషిమై తన కార్యములను 

ప్రారబ్దానుగతమున సా క్షీ భావముతో ననువర్తించుచు (బ్రహ్మజ్ఞానా 
భ్యానాదులను సల్పుచుండవలెను. తన సత్యస్వరూపానుసంధాన_ సమాధ్య 

భాస కాలములో వ్యవహారచింతలను నిరోధించుచూ అనగా రాసీయక 

“దద్యా న్నావసరకించి 'క్కామాదీనాం మనాగపి” “ఆసుప్తై రామృతేః కాలం 

నయే ద్వెదా స్తచినయా” అను వచనానుసారము కాలము గడప మహ 

నీయులకు దేహయా[తానుకూల వ్యవహారము తప్ప కావలసినదేమి 

యుండును. ఇదిన్నీ (పారబ్ద కర్మానునారము శానుగనే నడుచుచుండును. 

ఇట్లు సతతాభ్యాసాదులవల ఆ పరమాత్మను తెలిసికొన్నవాడే 
aa) aa) 

మృత్యుయు క్రమగు సంసారమును౦డి విడువబడును. ఇట్టి మోక్ష(పొ పికి 

(బహ్మవిజ్హైానము తప్ప నితరసాధనము లేదని“ తమేవ పఏదిళ్వా౬తి 

మృత్యు మేతి, నాన్యః పన్గా విద్యతే౬ యనాయ॥ అని శ్రుతి తెలుపుచుస్న డ్, 

ఇచట తెలిసికొనుట యనగా ఆబహ్మాన నేను' అను దృఢమైన న్వానుభవము 

((బహ్మజ్రానము) కలుగుకే. ఇచట ముముక్షువనకొక చిన్న హెచ్చరిక చేయ 

వలసి యున్నది. అది యేదియనిన విద్యారణ్య వచనమిట్లు తెలుపుచున్నది-- 

శో॥ పరోక్షజ్ఞాన మదా (ప్రతి బధ్నాతి నేతరత్। 

అవిచారో౬ పరోక్షస్యజ్ఞానస్య (పతిబంధక 8॥ 

అనగా అవిశ్వాసము పరోక్ష జ్ఞానమును కలుగనియ్యదు. అవిచారము అపరోక్ష 

జ్ఞానమును కలుగనియ్యక చెరచును. మరియును;__ 

థో విచారా? ప్యాపరోక్ష్యేణ (బహ్మాత్మానం నవే తిచేక్। 
ర ఐ న నళ 

ఆపరోక్ష్యావసానత్వా ద్ఫూయోభూయో విచారయేడ్ ' 

ఒకమారు విచారించినయెడల (బహ్మసాకెత్కా రము కలుగనిచో విసువు 

చెందక సాకొత్కారము కలుగువరకు సలుమారులు విచా రము చేయవలయు 

' ననియూ యింకనూ :_ 
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శో॥ విచారయన్నామరణం్ననెవాత్మానం లభెతచెత్ । 
జన్మాంత 6 లభీ తెవ (వతిబం ధక్షయెసతి॥ 

ఏ 

యావజ్జీవము. విచారించిననూ [_బహ్మసాక్షెత్కారము కలుగదేన్ని నిరాశ 
జెందకూడదు. (ప్రారబ్ద (పతిబంధము తొలగగనే జన్మాంతరమునందు 

(బహ్మానాకెత్ళారము శాస్రప్రామాణ్యముచేత తప్పక కలుగునని పంచదశి 

కారుల వాకర్ణిములు విశదీకరించుచున్న వి. కావున (బహ్మజ్ఞానాభ్యాసకుడు 

యెప్పుడునూ, యెట్టి పరిః స్టతులయందునూ నిరుత్సాహము చెందక తనయిష్ట సిద్ది 

యైన మోక్షప్రాప్తి పిక్ గాను, (పీతి నిశ్చయములతో సతతానుసంధానాభ్యాసా 

దులను, ఫలావగతి పర్యంతము చెయుచుండుట కరృవ్యమును, తనకు 

పరమప్రాప్తి దాయకమును అగునని _గహించవలయును. 

ఇట్టి స్వానుభవము కలుగుటయనగా (బహ్మాత్మాకార అఖండా దె గత 

జ్ఞానముచే “స్వస్వరూప సరిపూ వ్రతమును పొందుట, ఇట్టగుట, (ప్రజ్ఞా సాధ్య 

ముగాని (ప్రజ్ఞను సంపాదించనియెడల యిట్లగుటకు సాధ్యముకాదు. దీనినే 
బ్రహ్మవిద్య యెన భగ వద్గితయందు (శ్రీకృష్ణ భగవానులు” (వ్రజ్ఞావాదాంశ్చ 

భాషసే” ప్రజ్ఞగల వానివలే భాషించుచున్నా వస్ పరమ పురుషుడును, సవ్యసా 

చియు నన అర్జునునంత టివానిని అనిరి. అనగా యింతటివా షదడెన అర్జునుడు 

కూడ ప్రజ్ఞాలోవయుక్తుడని తెలియుచున్నది. అనిన ఈ ప్రజ్ఞ అంతసులభ 

సాధ్యము కాదని (గహించవలయును. (పకృష్థా + జ్ఞా = (ప్రజ్ఞా అనగా 

జ్ఞానం. జ్ఞానమనగా దహ్మజ్ఞానమే గాని తదేతరముకాదు. ఈసర్యోో 

త్క్యేష్టమైన తెలివియే జ్ఞాన మనబడుచున్నది. ఇట్టి (బహ్మజ్ఞానమును, తన 
సత తాభ్యాసము, ప్రజ్ఞాపాటవముల, చేతనే పొందనగును. కాన జిజ్ఞాసు 

వగువాడు యిట్టి జ్ఞానమును (ప్రజ్ఞా మాంద్యమును తొలగించుకుని తేజ 

చేతనే పొందనగును కౌని అన్యము వల్లకాదని: ా  

లో సీమానం సర్యదుఃఖానా మాపదాం కోశముత మం। 

బీజంసంసార వృక్షాణాం (వజ్ఞాయాంద్యం వినాశయేత్॥ 

శో సుందర్యానిజయా బుధ్యా(వజ్జి యె యెవ వయస్యయా। 

సదమాసాద్యకే రామ ననావ క్రిమయాఒన్యయా॥ 
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శో॥ యఏవ యత్నః [క్రియతే బాహ్యార్థా పార్షనెజనై | 

స ఏవయత్నః కర్కవ్యః పూర్వం (వజ్జా వివృద్దయే॥ 

. ఛో; చింతామణిరియం (వజ్ఞాహృతో శ స్టా వివేకినః। 

ఫలం కల్పలతే వెవా చింతితం సం|పయచ్చతి।। 

అనగా సర్వదుఃఖములకు కారణమై సంసారవృక్షమునకు బీజమైన (ప్రజ్ఞా 

మాంద్యమును తొలగించుకొని అతిసుందరమైనటు వంటిన్నీ తనకు సహాయ 

కమెసదిన్నీ అగు ్రజ్ఞచేత చే ఉత్తమ స్తానము లభించునుగాని అన్య (క్రియ 

లచేత పొందబడదు. బాహ మైన వ్యవహార విషయములను వొందుటకు 

యెట్టి (సయత్నమవసర మో అట్టి (వయత్న మునే (పజ్ఞకొరకు చే చేయవలయును. 

వివేకలహృదయ కోశమందుస్నటు వంటి (పజ చింతామణి వంటిది. కల్స 

లతవలె కోరినఫలము నిచ్చును ఆని వసిష్టభగవానులు (ప్రరామచం[ద్రమూ ర్తి దికి 

ఉసదేశించియున్నారు. 

గాన యింతవరకు మనముచేసిన నిరూపణలను విచారిత సిద్ధాంతములను 

బట్టి అనుసంధాన శ ద్దార్రములను బాగుగ మనోగోచరము గావించుకొనుచూ 

యిట్టి అభ్యాసమును సదా చేయుచుండవలయును. ఎందుకనిన అభ్యాసము 

చేతనే సర్వసిద్దులను పొందనగునని" అభ్యానాత్సర్వసిద్ధిః స్యాదితి వేదాను 

శాసనం” అని" వచనము తెలుపుచున్నది గాన ముముక్తువునకు అభ్యాసమనగా 

తన సత్యస్వరూపానుసంధానమేగదా. దీనికి గాను తనవాస్తన స్వరూపమైన 

కేవల (పత్యగాత్మ స్వరూపమునే తానుగ తెలుసుకుని యిట్టి స్వరూపమునే 

“అహంసర్వమిదం విశ్వంపరమాత్మాహ మచ్యుతః” అని (గ్రహించి తన సత్య 

స్వరూపము కేవల [పత్యగాత్మయే కాని వేరుగాదని నిశ్చయమును పొంది 

తన సత్యస్వరూపమును: _అనొంనేను కేవల .చిత్సరూపుడను, సత్యజ్ఞానానంత 

స్వరూడను. నాస్వరూపము దేశకాల వ స్వ్వపరిచ్చిన్న_ద్భృ శ్యరహిత _ సర్వా 

ధిష్టాన_ స్వప్రకాశ_భేదరహిత_ పరిపూర్ణ శుద్ధచై తన్యము. అనగా నేను 

సర్వదా మహాకాశమువలె సర్వవ్యాపకుడ నె నని స్తరంగ మహాసము[దమువలె 

శాంత, గంభీరములతో స్ఫటిక సంవిత్ మహాశలలాగున జ్ఞానరూపుడ్నన నె, 

అచలుడ నె నిర్మలము గా (పకాళించుచుండు పరిపూర్ణుడను, _నికౌరరహితుడను. 

నేనుక  రృృత్వాదులతో పరిచ్చిన్న మైన దృశ్యము గాక్క నేను క రృత్వాది రహిత, 



622 బహ్మ్మవిదా[గనుననాన దర్శణం (wo శ్రీ న్ స్ట్ బి 

ం శందకి వరిచిాినా , చరా౭దిషాన, పరిప ఖండ సరూప దృుశ్యరహిక, అపరిచ్చిన్న, సర వధ న పరిపూర్ణ చైతన్య అఖండ స్వరూపు 

డనని సర్వదా తనవాస్తవ స్వరూపమును మరువక, దేహేం(డియాది అంతః 

కరణ ధర్మములతో తాదాత్మఃమునొందక అవియన్నియు తన కరణములు 
మాతముగాని లాను గానని (గ్రహించి నిరభిమానా సక్షతలతో |పాళబ్దానుసార 
దేహయా జసు గావించుచు ఫలావగ పర్యంతము. (పీతి నిశ్చయములతో 

స్వస్వ్పరూపానుసంధానము నొనర్చుచుండవలయును. ఇదియే (బహ్మాపిద్యాను 

సంధానసార సం్యగహము గాన జిజ్లాసువునకు అభ్యాస దార్హ్ట్రతకు గాను 
చన | 

ఆవృతి రసక్ళ దుపదేశాత్” అను వచనము ననుసరించిన్నీ “పథ్యం శతవిధం 
—__ 

కృత్వా అను న్యాయము సనుసరించిన్ని యిచట సూచింపబడినదని పాఠకులు 

దీనిని _గహింతురు గాక, కాని యిట్లిజ్ఞానము దీనియందు (పీతి ని శ్చయములు 
అనక జన్మములయొ క్క. సుకృతము వలగాని కలుగవని “బహూనాం జన్మ 

లలో లీ CE గ లో నామం తే త్లానవాన్యాం (ప్రపద్యలే” అని భగవద్వచనము తెలుపుచున్నది. 
య 

ఇంకనుో మహావాభకతాంసశ్రాకకాం జాన యజో న రోచతే! అని వచనము 

తెలుపుచున్నది. గనుక వారివారికి తగిన యమనియమాదులతో సత్క_ర్మాను 
షానాదుల నాచరించుచు సాధుసంగమ సచ్వాస్తములతోను గురుదేవతాన్నుగ 

మ. 

అ 5 
హములతోను చితృశళుద్దిని సంపాదించి అద్వైత సిద్దాంతమందు ప్రీతినిశ్చ 

వాం డు 

యములసు కలిగించుకొ నీ, (ప్రజ్ఞ ను సంపాదించి సర్వడా. తన స్వస్వరూపమెన 
. ర. 

(ఇ) 

పర్మబహ్మాస్వరూపమును అనుసంధానాదులను చ₹యుచుండు మహానీయులకు.__ 

థో, యావద్విజ్ఞాన నామీప్యం తావత్ "శె పం వివరతే | 
తక, సా లల ళ్ 

(బహ్మాజ్లానా యే సాక్షీ నిర్గుణ సపం శన $n 
కో న 

అనగా అద్వితీయత్వాను భవము ఎంతద*ఇఢథమగునా అంత (శష్టత్వము 

సిదించును. ఇట్టి (బహ్మజ్తానమునకు కాల మము చయబడు నిర్గుణోపాస 

ళ్ అనుభూతే రథావేఒపి (బహ్మాత శ్రత్వేన చి _న్హ్యతామ్। 

ఏ! తేధ్యానా న్నిత్యా ప్తం (అహ్మాకింపుసః 1] 

అనగా అనరు నబ _(బహ్మఅసు అనుభవము రేశపోయినను ఆ (బహ్మయే నేనని 

అనుసంధానమును చెయనలెను. అనుసంధానము నలన లనివస్తువే సిద్దించు 
చుండగా నిత్య్మపాప్త మైన (బహ్మసిద్దించు! లో ఏమి సంశయమున్నది. 
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శో అనాత్మబుద్ధి శై ధిల్యం ఫలం ధ్యానాద్దినేదినే। 

పశ్యన్నపి న . చేద్ద్యాయే త్కో ఒపరో౬స్మాత్పశుర్వద॥ 

అనగా ధ్యానముచే రోజు రోజుకు అనాత్మలై న శరీరాదుల యందుండు ఆత్మ 

బుద్ది యొక్క- శే శె ధిల్యమును చూచుచు ధ్యానమును చేయమని మనుష్యునికం పే 

అధికమూర్జుడెవడుండ గలడు! అని పంచదశి వచనములు ధ్యానాదులే సాధన 

ములని . తేలుపుచూ సతతాభ్యాసముచే (పతిబంధనివృ త్తి కాగా ఫలించునని 

బోధించుచున్నవి. ఇట్టి జ్ఞానము అనేక జన్మములలో చేసిన సాధనములవల్ల నే 

కలుగునని “అనేక జన్మ సంసిద్దః" ఇత్యాది గితావచ నములు తెలుపుచున్నవి. 

దీనినే కాలపరిపాకమువల్ల పౌందబడునవి-- 

ళో 1 కాలేన పరిషచ్య నే కృషిగర్భాదయా యథా। 

తద్వదాత్మావటోధోఒపిశనై * కాలేన పచ్యతే॥ 

అనగా కృషి గర్భాదులు కాలము వచ్చునప్పుడే ఫలించునట్లు ఆత్మజ్ఞానము 

గూడ కాలపరిపాకముచే మెల్ల మెల్లగా సిద్ధించును, అని ఇత్యొది వచనములు 

టోధించుచున్నవి. 

ల్లో ॥ భావితం తీ వ్రవేగేన యద్వస్తు స్వాత్మనిశ్చయాతి | 

పుమా౦_స్తద్ధి భవేచ్చీఘం జైయం (భమరకీటవత్ ॥ 

అనగా పురుషుడు తీవవేగముతో ఏ ఎ వ స్తువును ధ్యానించునో, కీటకము 

(భమరమును ధ్యానించుచు తద్భావమును పొందునట్లు ఆధ్యేయన స్తుపర మాత్మ 

భావమునే పొందగలడు. అను ఈ వచనముగూడ 'తద్భావాస శ్రి త్తికి సాధనమని 

తెలుపుచున్నది. “తస్మాత్ జ్ఞానావగతిపర్య_న్తం సతతం యదనుచి శ్ల్య్యతే 

(ఛమర కీటన్యాయేన తదేవ భవతి” 

కళ్చిత్సుకృతీ జీవః జ్ఞానేన ఏతత్ సాక్షాదపరోక్షం (బహ్మఅవగత్య 

(బహ్మైన సన్ [బహ్మా ప్యేతిో “అభయం (ప్రతిష్టాం విన తె” అత (బహ్మా 

సమశ్నుతే” “యత నాన్యకృళ్యతి-నాన్యద్భృజోతి...నాన్యద్విజానాతి...- 

సభూమా--యో వై భూమా తత్పుఖం” “సఆత్మాత త్వమసి" “అహం(బహ్మా౭ 

స్మి” “_అహ్మామిద్భ హై హావ భవతి నెవ ముకి, 8. మోక్షః_-తత$ 

“య్మతత్వస్య సర్వ మాత్రైవాభూ త్రత్కేన కంపే "త్రక్కేన కంజి|ఘే 

తృత్మె-న కంవిజాసీయాత్” “*ఏకత్వమనుపళ్యతి 
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శో|| నబంధోఒ సి నమోక్షోఒ స్ప బఐ హ్మోవా స్ట్ నిరామయమ్!! ఉం అం ఆటు ర్మ 
నైక్యమస్తినచ ద్విత్వం సంవిత్సారం విజృంభే॥ 

ఈ గ్రంథము యొక్క పరమ ప్రయోజన తాత్పర్యము, ముముక్షవునకో 
జీవ (బహ్మైక్యాను సంధాన అఖండబోధయే. గనుక నదులన్నియు తుదకు 
పారావారమునందే కలియుచున్నట్టు, నా అనుసంధాన వాక్యములు, వివేచనా 
నిరూపణలు, అన్నియును అఖండ పరమాత్మ జ్ఞానమునం దె, అనగా-జీవ 
(బహ్మైకథ బోధయందే పర్యవసానము నొందును గాని, అన్యధాగా నుండవు.. 
కౌన జిజ్ఞాసువులిట్టి ఏకత త్వ షునాభ్యాసనిరూపణ-అనుసంధానాదులయండు 
విసువుజెందక దీనిని (శద్దోత్సాహములతోపఠించి, సారాంశములను మాతము 
(గ్రహించి, బాగుగ నభ్యసించి _బహ్మావిద్యా సా(మాజ్య(ప్రా ప్రిని పొందుదురు 
గాక యని యభిలషించుచున్నాడ, 

శో తత్త శాస్రమిదం పుణ్యం ఆత్మజ్ఞాన నుసాధనమ్! 

మోహ్మనామ సుద్మీపో కం మహాభయ నివారణమ్।! 

ల్లో ॥1 ఇదం యశస్యమాయుష్యం మోక్ష[పా_ప్తి సుసాధనమ్। 

యే పళని సదా భక్యా తత్పదం యా ని కే పరమ్! 

మోక్షప్రాప్తికి సుసాధనంబై న ఈ (శ్రీ బహ్మవిద్యానుసంధానమను 
(గ్రంథంబును సదా ఎవరు భ_క్తితోడ పఠించుచు, సత్యస్వరూపానుసంధానాదుల 
నాచరించుచుందురో, వారు కీ ర్లిమంతులు,ఆయుష్మంతులగుచు పరమోత్క్మష్ట 
మైన ఆ (బహ్మాపదంబును పొందుదురు. 

ఇతి శ్రీగుర్వీ శ్వరాను గ్రహ ప్రసాదేన 

ము ము శ్ర 
శ్రీ కౌతా వంళోదృవ మోహనరామకశాస్ర్రిణా 

బలుల ౦ 

(దపహ్మవిద్యాను సద్ధాన దర్పణం 

సమా ప్పమ్ 

ఓం తత్సత్. 



తత్త మంజరి 

మానవుని మోక్షస్వరూపమగు నట్టి, నిత్య నిరతిశయ సుఖప్రాప్తి 
కొరకు “ఖహ్మావిదాప్నోతి పరం” తెలుపుచున్నది. ఆనగా (బహ్మను తెలిసి 

కొనిన విద్వాంసుడు సర్వోత్క్బృష్ట పదమగు నిత్య నిరతిశయ సుఖస్వరూపము 

_శొంధునని అర్థము. ఇట్లు తెలుపుచు “నాన్యపంథా విద్యతేయనాయ” వేరు చారి 

భేదు అని గూడా చెప్పి “జీవో._బహ్మైవనాపరః” జీవుడు (బహ్మకం చె సీరు 

కాదు అని స్పష్టము చేయుచున్నది. 

కాని యా _బహ్మ; ఆత్మపదార్థము చూడబడునది గాని తెలిసిగౌన 

“'బడునదిగాని కాదు. ఏలనన (శుతి “విజ్ఞాతార మరేకేసీవిజాసీయాత్” అనగా 

తానే క్ఞానస్వరూపుడై యున్నప్పుడు, తనను తానెట్లు చూడగలడు--ఎల్ల ప్పుడునూ 

చూడబడు వన్తువు తానుగాదు-కావున ఇది ఎట్ల ని మానవునకు బోధించునట్టి 

స్వానుభవ రూపమే _త్త త్వ్వజ్ఞానము. 

తిత్వజ్ఞానమనగా-జీవుడు తన పరమార్ధస్వరూవమును వా_స్తవముగ 
(గ్రహించి స్వానుభవము నొందుట. ఇదియే “జీవునకు పరమప్పరుషార్థము 

మోక్షప్రాప్తి. ఈ పురుషార్థము మానవునకు ఒక్క తత్వజ్ఞానము అనగా- 
(బ్రహ్మజ్ఞానము వల్లగాని “కలుగదు. జీవునకు మానవజన్మ కలిగినప్పుడే 

ఆత్మజ్ఞానమును సంపాదింపవలయునని. 

_ “ీనచేదిహావేదీ న్మహతీవినష్టిః” 

ఈ జన్మయం దే సదాత్మ జ్ఞానమును సంపాదింపక యుండు జీవునకు 

ఘోరమగు నష్టము సంభవించునని (శుతిమాత తెలుపుచున్నది. కావున ఈ 
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జన్మమునందే సదాత్మజ్ఞానమును సంపాదించుట యావళ్యకమని శాస్త్రము 

తెలుపుచున్నది. కాని-ఆత్మ, (పయత్నముచే గాని లభ్యము కాదని_ 

“నాజయమాత్మా పవచనేనలభో్యో నమేధయా నబహునా(శ్రుతేన। 

యమేవై షవృణుతేనలభ్య స్ప స్యెష ఆత్మావివృణు తే తనూంస్వామ్” 

ఈ యాత్మ వేదాధ్యయనము, బుద్దిచాతుర్యము, 'వేదార్ల శ్రవణము అను మొద 
లగువానిచే తెలియబడదు. కానిఏ సాధకుడు [ప్రయత్నము చేయుచున్నాడో 

వానికి ఈ యాత్మ తనకు తానే _పకటితమగును. అనగా_ఎరుంగబడును. ఇట్టి 

(శద్దగల సాధకునకు ఆయాత్మ స్వయముగనే స్వస్వరూసమును (బకటిం 

చును. (ఇదియే గుర్వీశ్వరాన్నుగహ (ప్రసాధదమని సాధకుడు ఎరుంగ నల 

యును.) 

ఈ సాధన (ప్రయత్న నిరూవణములను గురించి (గంథములో విపుల 
ముగ బహువిధముల తెలుపబడెను. ఐనను ముముక్షువులగు జిజ్ఞాసువులకు 

ఈ సర మోత్క్బృూష్ట విద్యాలాభము నుద్దిశించి నా చిరకాల సతత (పయత్న 

సాధనా భ్యాసానుభవమును నిచట సం(|గహించుచున్నాడను, 

(శ్రుతి పరమతాత్సర్యము, జీవ బ హ్మైక్య బోధయే. జీవునకిట్టి అద్వితీయ 

అఖండజ్జ్ఞానము మహావాక్యమువలననే కలుగవలయును. కాని యీ జాన 

మాత్ర స్వరూపుడగు (ప్రత్యగాత్మ, (పమాణములు అనగా--ఇం[ద్రియములచే 

జూచి తెలిసికొనబ డెడువాడుకాడు. ఎలనన-ఆయన స్వయం ప్రకాశ మానుడై 

గడపయందున్న దీపము లోపలను బయటను _ప్రకాశించునట్లు అంతర బహ్యం 

(దియాది విషయములను (ప్రకాశింప జేయుచుండును. ఈ (ప్రకాశమునకు 

ఆయన కర్త కాడు. ఆయన స్వరూప (ప్రకాశము చేతన సర్వము (ప్రకాశింప 

జేయబడుచున్నదని-_ 

“తస్యభాసా సర్వమిదం విభాతి” 
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అని (శుతి తెలుపుచున్నది. జీవునకిట్టి పరమాత్రైక్యమును “తత్త్వ 

మసి” “అయమాకత్మాబహ్మ” “అహం[బహ్మాస్మి” “ప్రజ్ఞానం బహ్మ' అను 

మహో వాక్యములు బోధించుచున్నవి. 

(పజ్లాన ఘనుడు ఎటివాడనగా= 
చః ఠం 

“అపూర్వమనపర మన నర మబాహ్యం (ప్రజ్ఞాన ఘన ఏవొ” 

ఈ (ప్రజ్ఞాన ఘనుడు కారణము కార్యము లేనివాడును, అనగా -సర్వ(త 

నిండియుండు నిత్యపరిపూర్ణ జ్ఞానస్వరూపుడు అని (శుతి తెలుపుచున్నది. 

నిత్యపరిపూర్ణజ్ఞాన స్వరూపుడే తానని ఆత్మాభిన్న అఖండాకారముగ “అహం 

(బహ్మాస్మి” అని ముముక్షువులను సంధానము చేయుచుండవలయును, 

ఇట్లి అభ్యాసకునకు సాక్షాత్సాధన క్రమమునుగూడ (శుతియే- 

“( పణవోధనుః శరోహ్వ్యాత్మా (బహ్మతల్ల త్యముచ్య తే” అని తెలుపు 

చున్నది, 

కాని._[శుతియే- 

“పరాంచికాని వ్యతృణత్ స్వయంభూ _స్తస్మాతరాజ్ పశ్యతి న్నాన్హ 
రాత్మన్” అనితెలుపుచున్నది. ఇంద్రియములు బాహ్యవిషయముల జ్ఞానమునే 

కలుగ జేయునుగాని, ఆత్మజ్ఞానమును సాక్షొత్తుగా నివ్వజాలవు. కావున 

బాహ్య[పత్యక్షమును జాధించినయడల ఆత్మజ్ఞానమునకు సాధనములు కాగ 

లవ, తత్త్వ మస్యాది మహావాక్యము దీనినే బోధించుచున్నది. (పత్య 

గాత్మయందు దుఃఖిత్వాది సంసారమును బోధించుచు, “అహందుఃఖీ” త్యాది 

(ప్రత్యక్ష ప్రమాణమునకు విరుద్దముగా, అద్వితీయ కూటస్థ పరమానంద 
చై తన్య జ్ఞానమును పుట్టించుచున్నది. 

అందుచే విద్వాంసులై నవారు (ప్రత్యక్షమైన “*అహందుః ఖీ” త్యాది 

(ప్రమాణములను గౌజిమనియు, కూటస్తాత్మ-నిర్వాకారుడు, అసంగుడు గనుక 
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ఈ జ్ఞానము అముఖ్యమనియు ''కెలుపుదురు. ఏలనన.దుఃభి' త్వాదులు ముఖ్య 

' ముగా అంతః కరణ ధర్మములై యున్నను, గౌణవృ త్తిచే ఆత్మధర్మములుగ 

వ్యవహరింపబడుచున్నవి. ఆత్మస్వరూసమును. బోధించుటకు “త్వం-అహం' 

(నీవు-నేను) అను పదములు తప్ప, వేరు పదములు లేవు, ఈ రెండును 

వాచ్యార్థముతో అంతః కరణమునకు సంబంధించినవియగుచు, లక్షణావృ త్తిచే 

(పత్యగాత్మను బోధించును. ఈ ఒక్క '“అహం' వృత్తిచేతన (ప్రత్యగాత్మ 

లక్షింసబడుచున్నదిగాని, వేరు దారిలేదు. (ప్రత్యగాత్మ (పత్యక్షముగ తెలియ 

బడు వస్తువు కాదు. “గంగాయాం ఘోషః”* అనునప్పుడు (ప్రవాహ వాచక మైన 

గంగా శబ్దము తీర వాచకము కాకపోయినను లక్షణావృత్తిచే తీరమును 

బోధించుచున్నదిగదా ! అ'ప్టే “తత్త్వమసి” వాక్యము, “అహం|బహ్మాస్మి"” 

అనువాక్ళోము, అంతఃకరణా ద్యవచ్చిన్న చై తన్య వాచక మగుచు, అఖండై క 

రస స్వ(పకాకపరమాత్మబోధను కలుగజేయును. ఇందుకు సందియములేదు. 

కాని.ఇచట నొక శంక కలుగవచ్చును. ఏదియనిన-నిన ర్తింప జేయ 

బడవలసినట్టి అంతః కరణ ధర్మమైన అజ్ఞానమునకును, (ప్రవ్నర్తింప జేయు 

నట్టి జ్ఞానమునకును ఒక్క. ఆత్మయే ఆ(శ్రయమై యున్నంధున . ఇత్మకు సవి 

కారత్వము సంభవించునుగదా యనునది. ఈ శంకకు అవకాశములెదు. ఏల 

నన-వివ_ర్తకారణ వాదసిద్దాన్తమందు ఎచటనూ వాస్తవిక మైన సద్వితీయత్వము 
సంభవింపదు. ఎల్ల ప్పుడునూ సత్యమగు అధిష్టానమును, కల్పితమగు అధ్య 

_స్తమును పరమార్థవా_స్తవమున ఒకటిగనే యుండును. ఇదిగాక, ఆక 
సము-అమూ రము, "రూపహీనముననునది జ్ఞానము. ఆకసము-- సీలముగ 

నున్నది, దోర్టించినట్లు అర్ధగోశాకారము గనున్నది యనునది అజ్ఞానము. 

ఇది నర్వానుభవము. ఈ జ్లానాజ్ఞానములు రెండును ఒక్క-వస్తువునంచే 

యున్నను అట్టి ఆకసమునకు ఎట్ట వికారమును కలిగింపకయే వా _స్తవజ్ఞానము 

అజ్ఞానమును నివ ర్రింప చేయుచున్నది, అనగా _ఆకా శము వా స్తవమున రూప 

హీనమను జ్ఞానమే, ఆకసమునం చెట్టి మార్చును కలిగించకయే ఆకసమునీల 

ము- అర్ధగోశాకారము-అనుజ్ఞానమును నివ ర్రింపజేయుచున్నది. కాని ఆకా శ 
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యథార్థ జ్ఞానము లేనివారికందరికిని ఆకాశ నీలత్వాదులు వో_స్తవముగనున్న నే 

కనబడుచుండునుగదా ! ఇటులనే ఆత్మదుఃఖితాంది సంసారము కలవాడను 

నది అజ్ఞానము. ఆత్మ అసంగ నిత్య నిర్వికార అఖండ చిన్మాతస్వరూపుడను 

నది జ్ఞానము. ఈ రెండును ఆత్మన ఆ(శయించియున్నను, ఆ యాత్మ 

యం దెట్టి వికారములను సంపాదించ నేరవు. అనగా-ఆత్మకు కలుగజేయలేవు. 

కావున జ్ఞానము-అజ్ఞానమును నివ_ర్రింసజెయును. అప్పుడు నిత్య నిర్వికార 

అఖండ జ్ఞానము నిర్విశేషముగ శేషించును. ఇదియే మోక్షము. 

ముముక్తువునకు అన్వయవ్యతిరేక విచారసహిత మహావాక్య (శ్రవణము 
వలన అవిద్యా నివృత్తి కలుగును. (ప్రత్యగాత్మ అవిద్యా నిదచే నాక్రమింప 

బడి, గాఢసుమ ప్తి గల వానివలె స్వస్వరూపజ్ఞోనము మరచిన వాడై యున్నట్లు 

లోకానుభవమును బట్టీ తెలియుచున్నది. కావున తత్త్వ మన్యాది మహా 

వాక్యటోధ-ఆంతఃకరణ దేహేం[డియాది తాచాత్మ్య్యమున్కు అభావరూపత్వ 

మును రెంటిని నిరసించుచు, అవిద్యా ని్నిద్రను నిరాకరించి, అద్వితీయ 

అఖండ స్వస్వరూప జ్ఞానమును కలుగజేయును. ఇది నిత్యము. లేనికాల 

మెప్పుడును లేదు. దీనినే_ 

“నహి(ద్రషుః దృషై ర్విపరిలోపో విద్యతే”. 

సాక్ష్షియెక్క- స్వరూప భూతమైన జ్ఞానమునకు లోపములేదు, అని 

(శుతితెలుపుచున్నది. జీవునకిట్టి తన నిత్య అఖండ పరిపూర్ణ సత్య స్వరూప 

మును-తన మెడలోని మరచిన హారమునువలే_జ్ఞ ప్తిక్ తేచ్చుకొనుటయే కర్త 
వ్యము. జ ప్పికివచ్చిన వెంటనే తానే పరిపూర్ణ స్వరూపుడగును. ఈ అర్థ 

మునే “బహ్మవిద్పహ్మైనభవతి” అను (శ్రుతి తెలుపుచున్నది. 

సదాత్మ త _త్హ్వజ్ఞానము కలవాసికీ (శుతి_ 

“తస్యతానదేవచిరం, యావన్నవిమో కే, ఆభసంపతె $” 
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మోక్షప్రా ప్రి పీకి (పారబ్దాంతమువరకే విలంబముగాని, తదుపరి ఆలస్య 

ముండదని తెలుపుచున్నది. సదాత్మయనగా_స్వాత్మాభిన్న అద్వితీయ అఖకి 

డాత్మకాని, స్వభిన్మాత్మ జ్ఞానముకాదు. భిన్నాత్మజ్ఞానము స్వస్వరూపొానుభవ 

బోధనిన్వ జాలదని ముముకువులు (గహించవలయును. 

జిజ్ఞాసువు బాగుగ (గ్రహించ వలసిన రహస్య మొకటి కలదు. ఎదియ్యో 

నిన-సర్వకాలములయందును తనకు “అహంి నేను అనికలుగు (పతీతికి తన, 

పరమార్థ వా స్తవ స్వరూపము నిత్య నిరతిశయ. అఖండ పరిపూర్ణ జ్ఞానానంద 

స్వరూపమే ననియు, కాని తాను యిప్పుడు తన అజ్ఞాన కృత ప్రార “ఫలముచే 
యో ఉపాధిబద్దుడనై యున్నాననియు, తనకీయుపారి తనప్రారబ్ద క్షయము . 

నరకే యుండుననియు, 'ప్రారఖ్రాంతమందు తాను తనపరిపూర్ణ (బ్రహ్మానంద 
స్వరూపము నొందగలనని యు నిశ్చయముతోనుండి తనవ్యవహార పారమార్ధిక 

కర్మలను నిర్లి ప్తతతో నాచరించుచుండవల యును, కాని-ఎట్టి పరిసితుల యం. 

దైనను తాను-'నేను' అనుకొను చున్నట్టి యీ'అహం' ప్రతీతి, తనశరీరాదులని'' 
మా(త్రము స్వప్నములో గూడ తలచగూడదు. సర్వకర్మలను శాస్త్ర చోదిత 

ముగ నిర్వ _ర్తించుచు, అవియన్నియు తన ఉపాధి ధర్మములను నిశ్చయముతో 
నుండవలయును. స్వ శరీర సర్వ దృశ్యోపాధులన్నియూ తన (ప్రారబ్దఫల 

భోగమునకుగాను కల్పితములై నవేగాని, తనకిందు నిత్య సత్యమగు పదార్థ 

మేదియు లేదను నిశ్చయముతోడ సర్వదా తన సర్వాధిష్టాన అభఖిండాకార 

మగు నిర్మలాకాశమువంటి తనపరిపూర్ణ జ్ఞానస్వరూపమును అనుసంధించు 

చుండ వలయును, ఇట్టి వృత్తితోడనే తన సర్వకర్మలను నిర్వ ర్తించవచ్చును. 
ఇదియే (బ్రహ్మసిద్దికి సాధనము. 

ముముకువునకు తనపరమార్హ స్వరూపమగు _బహ్మాను తెలిసికొనుటకు . 

గాను ఎచటికి పో నవసరములేదు. ఎలనన_తన పరమార్థవా స్తవ స్వరూ 

పము, స్వశరీర సర్వాధిష్టానమగు పరమాత్మయే. కాని- జీవ అనాది అవిద్యా 
కల్పితమై దీనియందే “ఆహం” “*ఇదం”అను రండు, ప్రతీతులును, స్వాస్నికుని 
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యందు స్వప్న దృశ్య మధ్య_స్తమగుచున్న విధముగ నున్నవిగాని, "వాస్త 
వముగలేవు. కావున సర్వము తనయందే అవా_స్తవముగ నున్నదనియు తాను 

వా _స్త్రవమున సరమాత్మస్వరూపుడేనని (గహించ వలయును. 

(శుతి, “జీవోబహ్మైవనాపరః ” జీవుడు (బహ్మకం కే వేరుకాదు. 

అని స్పష్టముచేయుచు, ఈ విషయమునే సదృష్టా నముగ విపులముగ బోధిం 

చుటకుగాను, ఎల్లప్పుడును ఒక్క_టియగు పరమాత్మయే సంసారోపాధియను 

వృక్షము పైన వా_స్తవముగ బింబరూపమునను, (భాంతితోడ (పతిబింబరూస 

మగు జీవునిగను, అనగా పరమాత్మ-జీవాత్మ రూపముల అజ్ఞానకాలమందు 

భాసించుచున్నట్ల నుభవము నిచ్చు చుండును. జీవుడు (థాంతుడై సంసార 

సుఖదుఃఖానుభవముల నొందుచున్నను, పరమాత్మ సాక్షిరూపమున నిత్య 

నిరతిశయ సుఖ స్వరూపముతో భాసించుచుండుననియు, ఆలంకారికముగ 

రెండు సకులును ఒక్క-చెట్టుమీ దన యున్నట్లు _శుతి తెలుపుచున్నది. ఎప్పుడు 

ఈ జీవాత్మయను పక్షి, తన సుఖదుఃఖానుభవములతో విసకట జెంది, వైరా 

గ్యముకలదై, పైనున్న వాస్తవ స్వరూపమగు పరమాత్మపక్షిని చూచునో, 

అప్పుడీ జీవుడు తాను (భ్రాంతుడే గనుక, తన (భ్రాంతిజ్ఞానము నశించి కాను 
వా_స్తవమున ఆ నిత్య నిరతిశయ సుఖమగు పరమాత్మ స్వరూపుడను నేనే 

గాని, వేరుగాదని [గహించును. కనుక (భ్రాంతిచే సద్వితీయముగ (పతీతు 

డగు జీవుడు, తాను అద్వితీయ (బహ్మ స్వరూపుడగును, ఈ తాత్పర్యార్థమునే 

(క్రింది (శుతివచనములు ఆలంకారికముగ జీవునకు బోధించుచున్న వి- 

“ద్వాసుపర్జా సయుజాసథాయా సమానం వృక్షం పరిషస్వజాతే। 

తయోరన్యః పిప్పలం స్వాద్వ త్త నశ్నన్నన్యోఒభి చాకశీతి” 

“సమానేవృకే పృరుషోనిమగ్నో౬ నీశయా ళోచతి ముహ్యమానః। 

జుష్టం యదాపశ్యత్యన్య మీశమస్య మహిమాన మితి వీతశోకః8” 

జీవునకు యీ (బ్రహ్మయే స్వ శరీర సర్వాధిషానము. ఈ [బహ్మస్వరూప 

మెట్టిదియనిన, ఇది-స్వశరీర సర్యోపాధివినిర్ము క్త, సజాతీయవిజాతీయస్వగత 
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భేదరహిత, సర్వాధిషాన, స్వ|పకాశ, నిత్య, నిరతిశయ, అసంగ, జగ 

దుత్న త్తి స్టితి లయ 'వివర్త అభిన్ననిమిత్తోపాదాన కారణ, అఖండపరిపూర్ణా 

నంద చై తన్య స్వరూపము. ఇదియే తానను నిశ్చాయమునొంది తన వెలుపల, 

లోపల, (కింద, పెన సర్వపరిపూర్ణ మై నట్టి కేవల చై తన్య స్వరూపమంతయు 

తన పరమార్ధ స్వరూపమెనని (గహించవలయును, కావున తానులేని దేశకాల 

వస్తువులుగాని, అవస్థలుగాని,లేక, తాను నిత్య పరిపూర్ణుడై యున్నాడు. కావుననే 

“ఆందుగల నిందులేనని సందేహమువలదు, నేను సరో పగతిన్, 

ఎందెందు వెదకిజూచిన నందందేగలను నాదు మోహము వీడన్” 

అని తన జీవత్వ పరిచ్చిన్న (భాంతి తొలగగరే తాను పరిపూర్ణుడగు 

నని ముముతువు (గహించవలయును. 

ఈ సిద్దాంత సారాంశమునే “సదెవసౌమ్యేదమ్మ్నగ ఆసీదేక మెవాద్వి 

తీయం” సర్వం ఖల్విదం [బహ్మ “నేహనానా స్తికించన” “మాయామా(త. 

మిదం ద్వైతం అద్వైతం పరమార్థతః' అను మొదలుగాగల (శుతివచనములు 

ఘోషించుచున్నవి, దానినెట్లు అభ్యాసకుడు (గహించి అనుసంధించవలయునో, 

అట్టి త _త్త్వసారమును ఈ కింది శోక ములు సం(గహముగ నిరూపించుచున్నవి: 

శో అహం సర్వమిదం విశ్వం పరమాత్మాఒహమచ్యుతః। 

ఆహం కారాభిధా యాసా కల్చ్యతే నతు వాస్తవీ।। 

లో ఆహం మమేతి సర్వంహి కల్పితం చి త్తవ్మిభమాత్। 

అఖండ పరిపూర్ణోఒహం నామరూప వివర్సితః।। 

శ్లో॥ సంసారో మనసా పుంసః కల్పితో౬స్తి, నవస్తుతః। 

మనళ్శూన్యే సుషుప్వాదౌ సంసారో నెవ దృశ్యతే।। 
ద Qe 

ళో ఆహం సర్వమిదం విశ్వం విశ్వం(బహ్మణి కల్పితమ్। 

నామరూప మిదం సర్వం రజ్జు సర్బ ఇదోదితమ్।। 
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శో॥ యత్ర యత్ర మనఃస్పూర్తి స్తత్ర తత్ర జగ త్రీయమ్। 

యత య్యత మనోనాస్తి తత్ర తత్ర నకించన।॥। 

శో మమప్పతా మమధనం అయంసోఒహ మిదం మమ। 

ఇతీయ మిం|ద్రజాలేన వాసనై వాధివల్లతే।। 

శో నిస్సంగ వ్యవహారిత్వా దృవభావన నరనాత్ । 
గా ర శు 

శరీరనా శదర్శిత్వా ద్వాసనా న|ప్రవ ర్రకే।। 

శో దీర్భ స్వప్న మిదం విశ్వం విశ్వంబహ్మణీ కల్చితమ్; 

దీర్ణ సంసారరోగస్య విచారోహి మహౌషధమ్॥। 

శ్లో॥ ఆత్మజ్ఞానం వినా సాధో! ఆహం మమ మతి _స్తవ। 

అహం కర్తా ఆహా౦ భోకా ఇతి ఖా న్ఫీ ర్నినశ్వతి।। 

శో అధిష్టాన పరిజ్ఞాతే సచ్చిదానంద లక్షణే। 

అహంక రా ఆహం భో కా ఇతి(భా న్ని ర్విన శ్యతి॥ 

లో వివి క్తదెశే ఆశీనో వీతరాగో జితేం్యదియః। 

భావయే దేకమాత్మానం తనునంత మనన్యధిః॥ 

థో, నాఒహంబేయ మితిధ్యాయం సిషత్వ మచలస్పదా। 
జః అ 

అననాకాశ సంకాశహృదయో హృదయేశ్య్వరె॥ 

శో ఆత్మీయే పరకీయేవా సర్వస్మిన్నేవ సర్వదా। 

నష చోపచితే కార్యే సుఖదు:ః ఖే గృహాణమా॥ 

వ్లో॥ ఆత్మన్య వాఖిలందృశ్యం |ప్రవిలాహ్యథియా సుధీః। 

భావయేదేకమాత్మానం నిర్మలాకా శవత్సదా।। 

శో చిన్మాత మమలం శాంతం సర్వతేజోఒవభాసక మ్ 

భావయే దేక మాత్యానం నిర్మలాకాశవత్సడా।। 
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శో అఖండ సంవిదాకారం పరిపూర్ణ సుఖాత్మకమ్। 

భావయే దేకమాత్యానం నిర్మలాకాశ వత్సదా।। 

శో సర్వమెవ చిదాకాశం (దహతి ఘనని శృయే। 
తని, . 

స్టెతిం యాతే, శమంయాతి జీవో నిస్స్నహ దీపవత్ 11 

శో ఆత్మాతు సతతం[ప్రాపోఒప్య(ప్రాప్రవద విద్యయా । 

తన్నాశే (ప్రాప్త వద్భాతి స్వకంఠాభరణం యధా।। 

శో నా౬హందుఃఫీ నమేదేహ:ః బంధఃకః స్వాత్మని స్థితః 

ఇతిభావానురూ పేణ వ్యవహా రణ ముచ్యతే 11 

లో అఖండ పరిపూర్ణోఒహం జ్ఞానమా(త్ర స్వరూపత 8। 

చిదాకాళ స్వరూపోఒహం నిర్మలాకా శ వత్సదా।। 

ళో అఖండ పరిపూర్ణోఒహం జ్ఞానమా(త్ర స్యరూపత 8। 

అకృ్చ(తిమ మనాద్య న్తం నిరవద్యో నిర్మాశయః।। 

శ్లా॥ అఖండ పరిపూర్ణోఒహం సర్వతేజో౬వభాసకః। 

నిత్య స్పర్వగతఃన్తాణు రచతటోఒహం సనాతనః । | 
థు - 

శో) జ్లానమా[త స్వరూపోహం డాతృ జేయ వివరి తః | 
౧ క్ల ఇ రజ జ 

అఖండ పరిపూర్ణోహం సర్వదాదహ రెస్టితః।॥ 

శో సర్వసా క్షీ (పత్యగాత్మా పరమాత్మా పరంజ్యోతి: 

అఖండ సంవిదాకారం సర్వదాదీ హరేస్టితః 1 

శే అఖండ పరిపూర్ణోఒహం నిర్మలాకాశ వత్సదా। 

సీమా నం సర్వదుఃథానాం చిదాకొళ ముపాస్మహె।। 

శో చిన్మాత్రమమలం శాన్తం పరిపూర్ణ మివాం బరమ్। 

అఖండ సంవిదాకారం చిదాకాళ ముపాస్మహ।। 
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ళో చిదేవ పంచభూతాని చిదేవ భువన్మతయమ్। 

చిదేహహం చిదేవత్వం చిద్భిన్నం నహిొకించన।॥। 

లో త_త్త్వ్వసారమిదం పుణ్యం మోహనన్రామ సుధీకృతమ్। 

యేపఠన్ని సదాభక్క్యా తత్సుఖం (పాప్నువ న్తితే।। 

(బహ్మాజ్ఞా భ్యాసకులకు యీ పె (ప్రతియొక్క శ్లోకమును రసభావ 

గర్భితమై _అనుసంథానాదులకు అత్యంతోపయోగకరములై యుండును. 

కావున ముముక్షువులకు యీసె (శుతివచన వాక్య, శోక తాత్సర్యార్షము 

లను స క్రమమున, సశాస్తీయముగ (గహించి అనుసంథానాదుల, నాచరించు 

చుండుట తత్త్వ, జ్ఞానమునకు సాక్షాత్సాధనము, ఇట్టి జిజ్ఞాసువులకు కాల్మక్రమ 

మున వారి, వారి, ఆభ్యాసపాటవమును బట్టి. జీవునకు పరమోత్క్బృష్ట లాభ 

మగు ఆత్మలాభము తప్పక కలుగు ననుటకు సందియము లేదు, (ప్రారబ్దాంత 

మందు, నిశ్చాయముగ తన, నిత్య నిరతిశయ సుఖప్రాప్తి కలుగును. జీవున 

కిదియే మోక్షము, ముక్తీ. 
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